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Primarul localitã-
þii Pleniþa, Puiu
Calafeteanu, aflat la
cel de-al patrulea
mandat, nu a avut
mari emoþii la scru-
tinul din iunie. ªi
asta pentru cã, de-a
lungul celor trei
mandate, edilul a
punctat proiect dupã
proiect, transfor-
mând comuna într-o
comunitate unitã
care beneficiazã
acum de mai toate
utilitãþile moderne.
Cu toate acestea,
primarul susþine cã
mai are încã multe
lucruri de fãcut, iar
cea mai mare ambiþie
a sa este sã vadã toate
strãzile din Pleniþa
asfaltate. Ar fi, susþi-
ne Puiu Calafeteanu,
o formã de respect
faþã de comunitatea
pe care o reprezintã
ºi care contribuie, cu
efortul ei, la dezvol-
tatea acestor locuri.
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Lãsând deoparte faptul
cã, la noi, sondajele, sunt nu
rareori amãgitoare, dacã nu
descumpãnitoare, din varii
motive, fostul director
CURS, Cãtãlin Stoica,
referindu-se la diferenþele
pregnante de 10-15%, între
mãsurãtorile unui operator
ºi altul, precizeazã cã nu
trebuie fãcut un capãt de
þarã din ceea ce s-a prezen-
tat, atribuind cauza momen-
tului calendaristic, în care
repondenþii au fost chestio-
naþi: un moment în care
orãºenii s-au aflat în vacan-
þã, iar cei din mediul rural
erau captivaþi de muncile
câmpului.

VVVVVom puteaom puteaom puteaom puteaom putea
dinamiza exportuldinamiza exportuldinamiza exportuldinamiza exportuldinamiza exportul
de ovinede ovinede ovinede ovinede ovine
în Iordania?în Iordania?în Iordania?în Iordania?în Iordania?

VVVVVentoteneentoteneentoteneentoteneentotene
ºi „triunghiulºi „triunghiulºi „triunghiulºi „triunghiulºi „triunghiul
lui Umberto Eco”lui Umberto Eco”lui Umberto Eco”lui Umberto Eco”lui Umberto Eco”

Publicam, în 2 iulie 2015, în
aceastã rubricã, un articol cu
titlul Triunghiul lui Umberto
Eco sau cultura se mãnâncã. În-
tre timp, douã evenimente au
survenit, fãrã vreo incidenþã
evidentã între ele, dar cu o am-
plitudine istoricã de care nu mã
îndoiesc: marele cãrturar ita-
lian s-a stins în februarie a.c.,
iar lunea trecutã, în vecinãta-
tea insulei ionice Ventotene, de
la tribuna amenajatã pe porta-
vionul „Garibaldi”, premierul
Matteo Renzi le indica oaspeþi-
lor sãi, Angela Merkel ºi Fran-
çois Hollande...
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Acordarea unor

ajutoare financiare

pentru Republica

Moldova,

pe agenda

Guvernului
Guvernul a discutat, în

ºedinþa de ieri, mai multe
memorandumuri privind
acordarea unor ajutoare
nerambursabile Republicii
Moldova, precum ºi un
proiect de OUG privind
înfiinþarea Institutului
Naþional de Administraþie,
dar ºi suplimentarea bugetu-
lui MAI. Pe ordinea de zi a
ºedinþei de  s-a aflat încheie-
rea Programului de coopera-
re pe anul 2016 între Guver-
nul României ºi Guvernul
Republicii Moldova, având la
bazã acordul care prevede
asistenþã tehnicã ºi financia-
rã, mai exact acordarea unui
ajutor financiar nerambursa-
bil în valoare de 100 milioa-
ne de euro Republicii Moldo-
va. Acordul a fost semnat la
Bucureºti, la 27 aprilie 2010
ºi cuprinde protocoale adiþio-
nale. În august 2015, pre-
mierul de atunci, Victor
Ponta, a anunþat cã Româ-
nia va acorda Republicii
Moldova un ajutor neram-
bursabil de 100 de milioane
euro, banii urmând sã fie
folosiþi pentru continuarea
proiectelor de interconectare
energeticã, a infrastructurii
de transport, dar ºi pentru
extinderea SMURD ºi moder-
nizarea unor puncte de
trecere a frontierei comune.
Tot în ºedinþa de ieri, Guver-
nul a discutat un proiect de
hotãrâre privind suplimenta-
rea bugetului Ministerului
Afacerilor Interne din Fondul
de rezervã bugetarã la dispo-
ziþia Guvernului ºi va aproba
Strategia de dezvoltare a
Deltei Dunãrii.
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”Angajaþii disponibilizaþi în
cursul acestui an de la Comple-
xul Energetic Oltenia, Comple-
xul Energetic Hunedoara ºi So-
cietatea Naþionalã de Închideri
Mine Valea Jiului vor beneficia
de mãsuri de protecþie socialã
dupã ce Guvernul a alocat fon-
durile necesare pentru plata
acestora. Prin trei Hotãrâri ad-
optate în ºedinþa de miercuri,
Executivul a alocat aproximativ
16,5 milioane lei din bugetul asi-
gurãrilor de ºomaj pe anul 2016
pentru plata venitului lunar de
completare, de care vor benefi-
cia 3090 de persoane disponibi-

”Problema lipsei medica-
mentelor este relativ cunoscu-
tã. Problema lipsei acestui me-
dicament, e vorba de un medi-
cament pe nume Lanvis. E im-
portant de înþeles desfãºurarea
lucruri lor.  Producãtorul  a
anunþat de anul trecut deja cã
are probleme de producþie.
Ãsta e un lucru care se întâm-
plã oriunde în lume. Ce nu se
întâmplã oriunde în lume ºi nu
ar trebui sã se mai întâmple ºi
la noi este ca spitalele sã stea
pânã în ultimul moment ºi ca
ministerul, respectiv autoritã-
þile centrale care pot acþiona,
sã nu ia mãsuri din timp pen-
tru a se asigura cã existã me-
dicamentele necesare atunci
când sunt necesare”, a decla-

16,5 milioane lei pentru ºomerii16,5 milioane lei pentru ºomerii16,5 milioane lei pentru ºomerii16,5 milioane lei pentru ºomerii16,5 milioane lei pentru ºomerii
de la Complexul Energetic Oltenia,de la Complexul Energetic Oltenia,de la Complexul Energetic Oltenia,de la Complexul Energetic Oltenia,de la Complexul Energetic Oltenia,

Hunedoara ºi VHunedoara ºi VHunedoara ºi VHunedoara ºi VHunedoara ºi Valea Jiuluialea Jiuluialea Jiuluialea Jiuluialea Jiului
Guvernul a alocat, ieri, 16,5 milioane de lei

din bugetul asigurãrilor de ºomaj pentru cei
3.090 angajaþi disponibilizaþi în cursul acestui

an de la Complexul Energetic Oltenia, Comple-
xul Energetic Hunedoara ºi Societatea Naþiona-

lã de Închideri Mine Valea Jiului.
lizate de la cele trei companii din
domeniul energiei, în baza Pla-
nurilor de disponibilizare”, se
aratã într-un comunicat de pre-
sã al Executivului.

Guvernul a alocat suma de
12,364 milioane lei pentru plata
venitului lunar de completare
pentru 2.000 de persoane ce ur-
meazã sã fie disponibilizate în
acest an din cadrul Societãþii
Complexului Energetic Oltenia
S.A., 3,306 milioane lei pentru
cele 840 de persoane ce urmea-
zã sã fie disponibilizate din ca-
drul Societãþii Complexul Ener-
getic Hunedoara S.A., iar pen-

tru cele 250 de persoane ce ur-
meazã sã fie disponibilizate, în
douã etape, din cadrul societãþii
Naþionale de Închideri Mine Va-
lea Jiului S.A. suma de 831.000
de lei.

Potrivit Executivului, acest
venit lunar de completare se
adaugã indemnizaþiei de ºomaj ºi
se acordã în baza OUG 36/2013
privind aplicarea în perioada
2013-¬2018 a unor mãsuri de
protecþie socialã acordatã per-
soanelor disponibilizate prin con-
cedieri colective efectuate în
baza planurilor de disponibiliza-
re. OUG nr. 36/2013 prevede cã
venitul lunar de completare se
stabileºte odatã cu indemnizaþia
de ºomaj ºi este egal cu diferen-
þa dintre câºtigul salarial indivi-
dual mediu net pe ultimele 3 luni
înainte de concediere, stabilit pe

baza clauzelor din contractul in-
dividual de muncã, dar nu mai
mult decât câºtigul salarial me-
diu net pe economie din luna ia-
nuarie a anului în care s-a efec-
tuat concedierea, comunicat de
Institutul Naþional de Statisticã,
ºi nivelul indemnizaþiei de ºomaj.

Venitul  de completare se
acordã lunar, pe perioade stabi-
lite diferenþiat, respectiv pe 12
luni pentru persoanele care au o
vechime în muncã cuprinsã în-
tre 3 ani ºi pânã la 10 ani, 20 de
luni pentru persoanele care au o
vechime în muncã cuprinsã în-
tre 10 ani ºi pânã la 15 ani, 22
de luni pentru salariaþii care au
o vechime în muncã cuprinsã
între 15 ani ºi pânã la 25 ani ºi
24 de luni pentru salariaþii care
au o vechime în muncã de cel
puþin 25 de ani.

Vlad Voiculescu: Spitalele sã nu stea pânã în ultimul
moment pentru a semnala lipsa medicamentelor
Ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu, a declarat,

ieri, referindu-se la lipsa medicamentelor de la un
spital oncologic din Capitalã, cã s-a ajuns la aceastã

situaþie pentru cã s-a aºteptat pânã în ultimul moment
pentru a semnala problema autoritãþilor.

rat Vlad Voiculescu.
El a mai spus cã Ministerul

Sãnãtãþii a primit o informare
pe data de 18, iar în informaþia
a fost transmisã în spaþiul pu-
blic, de cãtre spital, douã zile
mai târziu. ”Douã zile nu sunt
în niciun fel, în nicio þarã din
lume, suficiente pentru ca Mi-
nisterul Sãnãtãþii sã porneascã
o întreagã procedurã de import.
Trebuie sã ne asigurãm cã
aceste raportãri se fac la timp.
(...) În cazul acesta specific,
medicamentul exista la Institu-
tul Oncologic Bucureºti, care
e fix în aceeaºi curte. Deci
practic trebuia întrebat la spi-
talul vecin. Poate cã nu era res-
ponsabilitatea medicului, poa-
te cã e o chestiune manageria-

lã, poate cã trebuia noi la mi-
nister sã acþionãm ºi sã sunãm
la spitale, ceea ce am fãcut”, a
mai spus Voiculescu.

Ministrul Sãnãtãþii a mai spus
cã au fost trimise spitalului 100
de tablete de la Constanþa, unde
erau pe stoc ºi nu erau folosite.
”E o chestiune în primul rând

de raportare, sã ºtim unde e pro-
blema, dupã care e o problemã
de mmonitorizare ºi de gestio-
nare a acestor resurse, lucru la
care lucrãm. Probabil cã cel târ-
ziu la începutul sãtpmânii viitoa-
re, dacã nu mai rapid veþi ve-
dea o soluþie”, a conchis minis-
trul Sãnãtãþii.
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Nu e încã vremea sondajelor!Nu e încã vremea sondajelor!Nu e încã vremea sondajelor!Nu e încã vremea sondajelor!Nu e încã vremea sondajelor!
MIRCEA CANÞÃR

Lãsând deoparte faptul cã, la noi,
sondajele, sunt nu rareori amãgitoare,
dacã nu descumpãnitoare, din varii mo-
tive, fostul director CURS, Cãtãlin Stoi-
ca, referindu-se la diferenþele pregnan-
te de 10-15%, între mãsurãtorile unui
operator ºi altul, precizeazã cã nu tre-
buie fãcut un capãt de þarã din ceea ce
s-a prezentat, atribuind cauza momen-
tului calendaristic, în care repondenþii
au fost chestionaþi: un moment în care
orãºenii s-au aflat în vacanþã, iar cei din
mediul rural erau captivaþi de muncile
câmpului. „Dezbaterea electoralã”... încã
nu a început ºi abia în octombrie se va
cunoaºte cu adevãrat, sau mai aproape
de adevãr, pe ce cai stã fiecare partid.
Oamenii sunt nehotãrâþi ºi ca urmare pot
fi schimbãri spectaculoase, a mai pre-
cizat pentru DC News, fostul director

CURS. Este aproape corect ce spune
Cãtãlin Stoica, dar destule amendamen-
te pot fi aduse la afirmaþiile sale. În pri-
mul rând referirea la „dezbaterea elec-
toralã”, care încã nu a început. Cum nu
a început? Din luna ianuarie, zi de zi,
pânã în prezent, ce avem pe toate cana-
lele de televiziune, altceva decât con-
fruntãri politice? Ping-pong de vorbe
fãrã comunicare. În doi, în trei, în ori-
ce caz de vorbit se vorbeºte. Oferta de
taclale este mare. Cã nu se mai distinge
între esenþial ºi neesenþial, între semnifi-
cativ ºi nesemnificativ, între prioritar ºi
neprioritar, este o altã discuþie. Deºi se
va spune cã în democraþie e normal ca
politica sã fie o preocupare unanimã,
dupã cum e normal ca toate partidele sã
aibã o singurã prioritate: achiziþionarea
puterii. Problema care frapeazã este alta,

ºi anume marginalizarea sau dispariþia,
din perimetrul atenþiei generale, a unor
realitãþi, care din anumite puncte de ve-
dere ar putea preocupa în mai mare
mãsurã opinia publicã. Dar nu despre
aºa ceva este vorba. Fiindcã, seduºi de
„actualitãþi” ele sunt clasate la catego-
ria „baba se pieptinã”... Oricum, ceea
ce se resimte, deocamdatã, este scãzu-
tul interes pentru alegerile parlamenta-
re. Poate este prematur. Apoi, din mo-
ment ce, de câteva luni, avem un gu-
vern tehnocrat, cu principalele partide
„pe tuºã”, fiindcã aºa ºi-au dorit, doar
sã chibiþeze, ºi dezbaterile sunt cam
fãrã obiect. O discuþie aparte se poartã
despre diasporã, ceea ce ne individua-
lizeazã la nivelul þãrilor din UE. În rest
partidele cam ºtiu cum stau, pe ce
„redute” se sprijinã, fiindcã în afarã de

ceea ce spun, chiar cu aproximaþie son-
dajele, au în vedere ºi alte criterii, unele
dãtãtoare altele nedãtãtoare de speran-
þe, cum ar fi numãrul primarilor din ju-
deþul respectiv, ponderea consilierilor
judeþeni, sau a celor locali. Subtonul de
incertitudine, de tatonare prudentã, lo-
cul liber pentru ipoteze colaterale, pen-
tru variante secundare, pentru o fãrâ-
mã de relativism, nu le este strãin. ªi
pânã acum, luându-se de bune toate mã-
surãtorile sociologice, în afara hârjoa-
nei bãºcãlioase, nu prea am vãzut ex-
cese de aplomb, neînfricat joc de glez-
ne ºi aºa mai departe. Hotãrât lucru,
nu este încã vremea sondajelor. Dar
asta nu înseamnã cã sunt adormite toa-
te speranþele, ºi nu se pregãtesc strate-
gii de campanie, avându-se în vedere ºi
posibilele capcane de tot felul.

Consilierii PNL au ridicat de la
începutul ºedinþei douã pretenþii, una
legatã de dosarul incomplet, solici-
tând ºi anexele la fiecare proiect, iar
cealaltã, ceva mai veche... Liberalii
au reluat discuþia vizând scaunele de
consilier. Aceºtia, prin vocea profe-
sorului Nicolae Giugea au solicitat
sã se aºeze la masa discuþiilor înce-
pând cu cel de-al treilea scaun. În
prezent, pe aceste scaune stau con-
silierii judeþeni PSD, aflaþi la primul
lor mandat... ºi nu par cã ar dori sã-
ºi cedeze scaunele. Acestea nu sunt
poleite cu aur...nicidecum, dar sunt,
susþin liberalii, scaunele pe care ei
au stat de-a lungul istoriei acestui
Consiliu Judeþean.  „Am ridicat o
problemã, constatãm cã nu s-a re-
zolvat, dacã data viitoare, la urmã-
toarea ºedinþã de Consiliu vom gãsi
scaunele ocupate, atunci noi nu vom
mai participa la ºedinþã...”, a spus
Nicolae Giugea, fost prefect al ju-
deþului Dolj.

Ieri, la ºedinþa de Consiliu Judeþean....

Liberalii au întors pe toate feþele
proiectele de hotãrâre

ªedinþã cu scântei ieri, la Consiliul Ju-
deþean Dolj. Mai multe proiecte de ho-
tãrâre au fost întoarse pe toate feþele de
consilierii liberali. De la modul în care
sunt redactate rapoartele, incomplet ºi cu
multe greºeli... susþin cei de la PNL, pânã
la excedentul bugetar peste limita admi-

sã sau modul în care se scot la concurs
anumite funcþii publice, pentru clientela
de partid...toate, rând pe rând, au fost
subiecte de discuþii ºi de gâlceavã între
consilierii PSD ºi PNL... semn cã a înce-
put campania electoralã pentru alegerile
parlamentare.

Cms.ºef Silviu Vãcaru,
la un mic bilanþ...

înainte de pensionare
Cele mai dezbãtute puncte afla-

te pe ordinea zi au fost douã la
numãr. ªi anume, proiectul de
hotãrâre privind constatarea în-
cetãrii detaºãrii ºi a raportului de
serviciu ale comisarului ºef de
poliþie Stãnicã Marin, director
executiv al Direcþiei Publice  Co-
munitare de Evidenþã a Persoa-
nelor Dolj, iar cel de-al doilea, pro-
tocolul de colaborare dintre Con-
siliul Judeþean Dolj, Autoritatea
Teritorialã de Ordine Publicã Dolj
ºi Brigada de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate Craiova. Li-
beralii nu au fost de acord cu
acest protocol susþinând cã nu îi
vãd rostul pentru cã existã ºi alte
instituþii cu atribuþii în combate-
rea consumului de droguri sau a
traficului ilegal de persoane care
nu fac parte din acest protocol.

Cms.ºef Silviu Vãcaru, comandant
al BCCO Craiova a fost ieri pre-
zent la ºedinþã ºi a fãcut un mic
bilanþ de activitate, asta în condi-
þiile în care acesta a anunþat cã se
va pensiona ºi va preda ºtafeta unui
alt coleg. Cms.ºef Silviu Vãcaru
crede cã protocolul a fost destul
de important, mai ales cã BCCO
are atribuþii ºi în combaterea tero-
rismului, o problematicã destul de
importantã ºi care în ultima perioa-
dã a fãcut numeroase victime.

Tot la pensie ºi cms. ºef
Marin Stãnicã

În tip ce social-democraþii s-au
resemnat cu plecarea comisarului
ºef Marin Stãnicã la pensie, libe-
ralii au susþinut cã acesta ar mai
putea sã-ºi continue activitatea din
postura de „civil”, pentru cã a par-
ticipat la concurs pentru ocuparea

acestui post ºi a câºtigat concur-
sul... Replici tãioase, cu sau fãrã
argumente, articole de lege enun-
þate, interpretãri personale sau ju-
ridice, toate aceste aspecte au pu-
tut fi ieri reþinute în urma dialogu-
lui între juriºtii liberali ºi economiºtii
social-democraþi. Detaliile juridice
au fost precizate de Marius Paul
Petrescu, ºef servicu Juridic care
a subliniat faptul cã prin Hotãrârea
CJ Dolj nr 100/2005, domnul Ma-
rin Stãnicã a fost numit în funcþia
publicã de conducere de director
executiv la Direcþia Publicã Comu-
nitarã de Evidenþã a Persoanelor
Dolj, iar prin adresa nr 197893 din
16.06.2005, Inspectoratul Naþio-
nal pentru Evidenþa Persoanelor ºi-
a exprimat acordul, în sensul nu-
mirii acestuia în funcþia de direc-
tor executiv, cu caracter tempo-
rar, pe perioada detaºãrii. „Înce-
pând cu data de 15 iulie a.c, prin

Ordinul ministrului afacerilor
interne, cms.ºef Marin Stãni-
cã îi înceteazã detaºarea de la
MAI la Direcþia Publicã Co-
munitarã de Evidenþã a Per-
soanelor Dolj ºi raporturile de
serviciu, cu drept la pensie.
Întrucât, domnul comisar ºef
a exercitat funcþia publicã de
conducere de director execu-
tiv la Direcþia mai sus menþi-
onatã, cu caracter temporar,
doar pe perioada detaºãrii, se
impune a se lua act de înceta-
rea detaºãrii acestuia, ca ur-
mare a încetãrii raportului de
serviciu cu MAI, cu conse-
cinþa vacantãrii funcþiei publi-
ce de conducere de director

executiv”, a menþionat juristul de
la CJ Dolj.

Se contestã în instanþã
decizia consilierilor judeþeni

Cms.ºef Marin Stãnicã ºi-a ex-
pus ºi domnia sa pledoaria în faþa
consilierilor judeþeni, susþinând cã
poate legal sã continue activitatea,
chiar dacã s-a pensionat ºi a menþi-
onat la final cã dacã decizia consi-
lierilor judeþeni va fi una nefovora-
bilã, în mod cert o va contestat-o
în instanþã, unde  va câºtiga ºi tot a
reveni la conducerea Direcþiei Pu-
blice Comunitare de Evidenþã a
Populaþiei. Prin supunere la vot, li-
beralii au votat împotriva plecãrii iar
social-democraþii pentru. Preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa  i-a mulþumit cms.ºef
Marin Stãnicã pentru întreaga sa
activitate ºi l-a asigurat cã atât dom-
nia sa cât ºi colegii sãi consilieri ar
fi dorit sã-ºi continue activitatea, dar
legea se pare cã nu îi mai permite
dupã ce s-a pensionat ca funcþio-
nar public cu statut special, urmând
sã se organizeze un nou concurs
pe postul respectiv. „Atribuþiile de
conducere ale Direcþiei Publice Co-
munitare de Evidenþã a Persoane-
lor Dolj vor fi exercitate de acum
înainte de domnul Mihai Ciprian
Bobocicã ºi va beneficia de dreptu-
rile salariale aferente funcþiei deþi-
nute în cadrul respectivei Direcþii,
de ºef birou. Dacã veþi câºtiga în
instanþã noi vã vom aºtepta cu mare
drag ca sã continuã, împreunã. Dar
vrem sã respectãm legalitatea”, a
mai spus Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN
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Potrivit anchetatorilor, scanda-
lul în urma cãruia Marian Sorin
Prioteasa, de 29 de ani, din Cra-
iova, a ajuns în spatele gratiilor,
s-a petrecut în noaptea de joi spre
vineri (18/19 august), în blocul nr.
30 de pe bulevardul Oltenia, din
cartierul Craioviþa Nouã. Tânãrul,
bãut fiind, ºi-a agresat bunica în
vârstã de 82 de ani, împreunã cu
care locuieºte, iar vecinii, care au
auzit scandalul, au sunat pe 112,
chemând Poliþia. Trei echipaje de
poliþiºti din cadrul Secþiei 5 Poli-
þie Craiova au ajuns la faþa locu-
lui, însã Prioteasa, când i-a vãzut
la uºã, a început sã-i înjure ºi sã-
i ameninþe cu bãtaia daca intrã în

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, marþi, 23 au-

Conform IPJ Dolj, în cursul zilei de marþi,
lucrãtorii Formaþiunilor de Ordine Publicã
din cadrul Poliþiei Filiaºi au organizat o acþi-
une pe linia prevenirii ºi combaterii activi-
tãþilor ilegale din domeniul circulaþiei, depo-
zitãrii, prelucrãrii ºi comercializãrii materia-
lului lemnos. Ca urmare a abaterilor consta-
tate de poliþiºti au fost aplicate 5 sancþiuni
contravenþionale de peste 15000 lei în con-
formitate cu prevederile Legii 12/1990, va-

Poliþiºti din cadrul Biroului Rutier Craio-
va au organizat, marþi, o acþiune pe linia pre-
venirii ºi combaterii evenimentelor rutiere
cauzate de conducãtorii de autovehicule care
nu acordã prioritate de trecere pietonilor
angajaþi regulamentar în traversarea strãzi-
lor. În cadrul activitãþilor desfãºurate de
poliþiºtii rutieri au fost constatate 51 abateri
de naturã contavenþionalã pentru sanþiona-
rea cãrora au fost aplicate amenzi de
peste 8000 lei, dintre acestea 14
amenzi fiind aplicate ºoferilor care nu
au acordat prioritate pietonilor anga-
jaþi regulamentar în traversarea strã-
zii. Totodatã, poliþiºtii au reþinut în
vederea suspendãrii dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile
publice 15 permise de conducere. În-
tre cei rãmaºi fãrã permis se aflã ºi
Gabriel P., de 31 de ani, din Craiova
care, în timp ce conducea un autotu-
rism pe strada Bibescu, ajuns la tre-

Craiovean arestat pentru ºaseCraiovean arestat pentru ºaseCraiovean arestat pentru ºaseCraiovean arestat pentru ºaseCraiovean arestat pentru ºase
infracþiuni de ultrajinfracþiuni de ultrajinfracþiuni de ultrajinfracþiuni de ultrajinfracþiuni de ultraj

Un tânãr de 29 de ani din Craiova a fost
arestat preventiv pe o perioadã de 30 de
zile pentru comiterea a ºase infracþiuni de
ultraj. Hotãrârea a rãmas definitivã dupã
ce, duminicã, Tribunalul Dolj i-a respins
contestaþia fãcutã împotriva hotãrârii Ju-
decãtoriei Craiova. Procurorii Parchetului

de pe lângã Judecãtoria Craiova au reþi-
nut în sarcina sa faptul cã a ameninþat ºase
poliþiºti cu cuþitul ºi cu o bâtã, dar ºi cã îi
aruncã în aer, dupã ce a smuls furtunul de
la aragaz. Oamenii legii fuseserã chemaþi
de locatarii blocului 30 din Craioviþa Nouã
sã-l calmeze pe tânãrul care fãcea scandal.
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casa lui. Bãrbatul avea un cuþit ºi
o bâtã pe care le tot agita ºi arun-
ca spre poliþiºti cu diverse obiec-
te de prin locuinþã. Mai mult, la
un moment dat a scos o brichetã
ameninþând cã aruncã totul în aer,
pentru cã smulsese furtunul de ali-
mentare cu gaz al aragazului. Cei
ºase poliþiºti au intervenit în forþã
pânã la urmã, l-au imobilizat pe
scandalagiu, l-au urcat în maºinã
ºi l-au dus la sediul Secþiei de
Poliþie, de unde a ajuns la Parche-
tul de pe lângã Judecãtoria Craio-
va. Dupã ce a fost audiat de pro-
curor, pe numele sãu a fost în-
tocmit dosar penal sub aspectul
comiterii a ºase infracþiuni de ul-

traj, în baza plângerilor despuse
de agenþii agresaþi, fiind reþinut
pentru 24 de ore. ”Pe timpul in-
tervenþiei, Prioteasa Marian So-
rin a ameninþat în mod direct un
numãr de ºase poliþiºti, aflaþi în
exercitarea atribuþiilor de servi-
ciu ce implicau exerciþiul autori-
tãþii de stat, cu acte de violenþã
fizicã prin folosirea unui cuþit ºi
a unei bâte. De asemenea, func-
þionarii publici au fost amenin-
þaþi în mod direct de cãtre Prio-
teasa Marian Sorin prin faptul cã
va produce o explozie prin aprin-
derea instalaþiei de gaze din lo-
cuinþã, instalaþie pe care o dete-
riorase cu ocazia scandalului an-

terior”, au reþinut procurorii în
sarcina craioveanului. Vineri, 19
august a.c., seara, Prioteasa a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de instanþã:-
 „Admite propunerea Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craio-
va. În baza art. 226 raportat la
art. 223 alin. 2 C.p.p. Dispune
arestarea preventivã a inculpatu-
lui PRIOTEASA MARIAN-SO-
RIN, pe o duratã de 30 zile, de la
data de 19.08.2016 pânã la data

de 17.09.2016 inclusiv. În baza
art. 275 alin. 6 C.p.p., onorariul
av. oficiu în cuantum de 130 lei
rãmâne în sarcina statului. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 ore de la pronunþare. Pronun-
þatã în Camera de Consiliu azi,
19.08.2016”. Inculpatul a con-
testat hotãrârea Judecãtoriei, însã
magistraþii Tribunalului Dolj i-au
respins contestaþia, duminicã, 21
august a.c., astfel cã acesta va rã-
mâne în arestul IPJ Dolj cel puþin
pânã la expirarea celor 30 de zile.

ªofer turc cercetat pentru trafic de migranþi
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Fron-

tierei (PTF) Calafat au depistat un cetãþean turc ce intenþiona sã
intre fraudulos în România, evitând controlul de frontierã,
îndrumat de vãrul sãu, ºofer al unui automarfar. Cei doi, care
intenþionau sã ajungã în Germania, sunt cercetaþi penal acum.

gust a.c., în jurul orei 22.00, poli-
þiºtii de frontierã din cadrul Punc-
tului de Trecere a Frontierei Cala-

fat, judeþul Dolj, au observat o per-
soanã de sex masculin, care încer-
ca sã intre în România din Bulga-
ria evitând efectuarea formalitãþi-
lor de control la trecerea frontierei
de stat. Imediat oamenii legii au
intervenit ºi au reþinut persoana în
cauzã, demarând cercetãrile. Ast-
fel, s-a stabilit cã bãrbatul este ce-
tãþeanul turc Abdullah K., în vâr-
stã de 22 de ani, care nu deþinea
vizã de intrare în România. Toto-
datã, poliþiºtii de frontierã doljeni

au constatat cã tânãrul fusese în-
drumat cum sã evite controlul la
frontierã de cãtre ºoferul turc al
unui automarfar ce se prezentase
la control pe sensul de intrare în
þarã. În urma verificãrilor, asupra
persoanei au fost descoperite do-
cumente de identitate ºi un permis
de conducere bulgãreºti, false, iar
în urma controlului efectuat în
cabina automarfarului condus de
cetãþeanul turc K.S., în vârstã de
39 ani, au fost descoperite bagaje-

le acesteia. La cercetãri, cei doi
cetãþeni turci au declarat cã sunt
rude ºi intenþionau sã ajungã îm-
preunã în Germania. „Poliþiºtii de
frontierã au procedat la întrerupe-
rea cãlãtoriei celor doi bãrbaþi, iar
conform protocolului româno -
bulgar, aceºtia au fost predaþi Po-
liþiei de Frontierã Bulgare, în ve-
derea continuãrii cercetãrilor ºi
dispunerii mãsurilor legale ce se
impun, în cauzã fiind întocmitã
lucrare penalã pentru sãvârºirea
infracþiunilor de „trafic de mi-
granþi” respectiv, de „trecere frau-
duloasã a frontierei de stat”, a
precizat subcomisar Dãnuþ Rudã-
reanu, din cadrul Biroului de presã
al STPF Dolj.

ªoferii care nu acordã prioritateªoferii care nu acordã prioritateªoferii care nu acordã prioritateªoferii care nu acordã prioritateªoferii care nu acordã prioritate
pietonilor lãsaþi fãrã permispietonilor lãsaþi fãrã permispietonilor lãsaþi fãrã permispietonilor lãsaþi fãrã permispietonilor lãsaþi fãrã permis

cerea de pietoni semnalizatã corespunzãtor,
nu a acordat prioritate de trecere pietonilor
angajaþi în traversarea strãzii pe marcajul pie-
tonal. „Craioveanul a fost sancþionat con-
travenþional cu amendã, iar ca mãsurã com-
plementarã i s-a reþinut permisul de condu-
cere în vederea suspendãrii”, a precizat ag-
net ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Razie printre comercianþii din FiliaºiRazie printre comercianþii din FiliaºiRazie printre comercianþii din FiliaºiRazie printre comercianþii din FiliaºiRazie printre comercianþii din Filiaºi
loarea bunurilor confiscate depãºind 1200
lei. În cadrul acþiunii a fost identificat Con-
stantin L., din oraºul Târgu-Cãrbuneºti, Gorj
dupã ce a comercializat cantitatea de 1,5
m.c. material lemnos fãrã documente legale
de provenienþã ºi pentru care a încasat în
mod fraudulos suma de 200 lei. Bãrbatul a
fost sancþionat contravenþional conform
Legii 12/1990 cu amendã de 5000 lei ºi a
fost dispusã confiscarea sumei de 200 lei,

reprezentând contravaloarea mate-
rialului lemnos. De asemenea, a fost
depistatã ºi Verginica L., din locali-
tatea Cãzãneºti, judeþul Mehedinþi,
în timp ce transporta în vederea
comercializãrii diferite produse ali-
mentare ºi nealimentare în valoare
de 500 lei, fãrã a deþine documente
legale de provenienþã. ªi femeia a
fost sancþionatã contravenþional
conform Legii 12/1990 ºi lãsatã fãrã
marfã, dupã cum a precizat agent
ºef adjunct Amelia Barbu din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.
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Cãminul Cultural, care a fost
dintotodeauna un reper pentru cen-
trul comunei Pleniþa, va fi reabili-
tat, modernizat ºi dotat, urmând sã
arate la final ca unul dintre centre-
le civice din localitãþile avansate.
Licitaþia pentru execuþia de lucrãri
a fost programatã pentru luna sep-
tembrie, dupã ce Compania Naþi-
onalã de Investiþii, care asigurã ºi
finanþarea acestui proiect, a fãcut
o nouã promisiune autoritãþilor lo-
cale în acest sens. „Proiectul este
puþin întârziat, în sensul cã ar fi
trebuit sã se þinã licitaþia din luna
noiembrie a anului trecut. Uite cã
a trecut un an ºi nu s-a întâmplat
acest lucru, dar acum avem pro-
misiuni din partea dumnealor (n.r.
- CNI) cã licitaþia va fi organizatã
la sfârºitul lui septembrie”, ne-a
precizat primarul Puiu Calafetea-
nu. Proiectul are o valoare de 2,5
milioane de lei ºi cuprinde lucrãri
de reabilitare care încep de la aco-
periº ºi se terminã cu refacerea ºi
dotarea interioarelor. Se va corec-
ta inclusiv o pantã cu care a fost
proiectat iniþial cãminul.

Proiect transfrontalier
pentru canalul colector

Tot în luna septembrie se aºteap-
tã sã se decidã ºi soarta unui alt
proiect care, dacã ar fi materiali-
zat, ar contribui mult la schimba-
rea lucrurilor în comunã. Este vor-
ba despre un proiect transfronta-
lier pe care Primãria Pleniþa vrea sã
îl implementeze împreunã cu alte

Pleniþa, comuna cu proiecte mariPleniþa, comuna cu proiecte mariPleniþa, comuna cu proiecte mariPleniþa, comuna cu proiecte mariPleniþa, comuna cu proiecte mari
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Primarul localitãþii Pleniþa, Puiu Calafetea-
nu, aflat la cel de-al patrulea mandat, nu a avut
mari emoþii la scrutinul din iunie. ªi asta pen-
tru cã, de-a lungul celor trei mandate, edilul a
punctat proiect dupã proiect, transformând
comuna într-o comunitate unitã care benefi-
ciazã acum de mai toate utilitãþile moderne.

douã localitãþi din Bulgaria - Lom ºi
Ciuprene – ºi prin intermediul cã-
ruia ar urma sã reabiliteze canalul
colector care trece prin mijlocul
comunei. „Proiectul a fost depus la
Cãlãraºi ºi ar fi trebuit sã fie avizat
din luna martie. În luna septembrie
însã autoritãþile româneºti se vor
întâlni cu cele bulgãreºti ºi vor de-
cide care proiecte vor fi acceptate
pentru cã sunt prea multe. Au fost
depuse 500 de proiect transfronta-
liere ºi se pare cã ar trebui sã rãmâ-
nã numai 300. Noi sperãm sã fie ºi
al nostru printre acestea”, a afirmat
primarul Puiu Calafeteanu.

Primarul Puiu Calafeteanu
îºi doreºte sã asfalteze

toate strãzile
Comuna Pleniþa va sta bine, în

urmãtorii ani, la capitolul infras-
tructurã. Alimentarea cu apã este

asiguratã de mai mulþi ani, iar
acum se lucreazã la reþeaua de ca-
nalizare. „Execuþia la canalizare a
trecut de jumãtate ºi se va termi-
na pânã la sfârºitul acestui an,
când vom avea gata  Mai avem
depus un proiect la AFIR (n.r -
Agenþia pentru Finanþarea Inves-
tiþiilor Rurale) pentru extinderea
canalizãrii. Ese vorba de încã 8
kilometri de reþea de canalizare pe
care intenþionãm sã o facem”, a
mai spus primarul. În acest scop
s-a solicitat o finanþare de 2,6
milioane de lei. Odatã terminate
reþelele de utilitãþi, edilul Puiu Ca-

lafeteanu îºi doreºte sã vadã, pe
viitor, toatã comuna asfaltatã.
”Mi-aº dori tare mult sã vãd toa-
tã Pleniþa asfaltatã, dar parcã am
o strângere de inimã când vãd
cum merg treburile în þarã. În
plus, proiectele europene ºi-au
schimbat cerinþele. Nu þi se mai
permite sã asfaltezi decât dacã
drumul tãu iese într-un drum na-
þional”, a afirmat primarul Puiu
Calafeteanu. Potrivit acestuia, ar
fi nevoie sã mai fie asfaltaþi încã
15 kilometri de drumuri care sunt
acum pietruite.

ªcolile îºi aºteaptã elevii
Toate cele cinci unitãþi ºcolare

din Pleniþa sunt pregãtite sã îi în-
tâmpine pe elevi pe data de 12 sep-
tembrie, când se va deschide noul
an ºcolar. Pe perioada verii, Pri-
mãria Pleniþa a deratizat ºi dezin-
fectat toate sãlile de clase ºi labo-
ratoarele ºi a fãcut îmbunãtãþiri

acolo unde a fost cazul. În aceste
zile se aºteaptã ºi manualele ºcola-
re. „Toate ºcolile, grãdiniþa ºi li-
ceul sunt pregãtite pentru începe-
rea noului an ºcolar. Am fãcut mici

reparaþii ºi curãþenie generalã în
toate clasele”, a menþionat prima-
rul Puiu Calafeteanu. În Pleniþa,
existã trei ºcoli gimnaziale, cu cla-
sele I-VIII, o grãdiniþã ºi Liceul
Tehnologic „C. Nicolãescu-Plop-
ºor”. Pentru cã nu se pune pro-
blema spaþiilor de învãþãmânt, ele-
vii au cursuri numai de dimineaþã.
Fiecare ºcoalã are toate discipli-
nele acoperite, jumãtate dintre ca-
drele didactice fiind chiar din lo-
calitate. Pentru profesorii naveºti,
autoritãþile locale spun cã au alo-
cat bani de la buget pentru decon-
tarea transportului.

Sunt asigurate
toate serviciile medicale

Locuitorii din Pleniþa au la dis-
poziþie patru medici de familie la
care pot apela pentru consulaþii ºi
tratament. Toate cadrele medicale

sunt din localitate ºi au cabinete
deschise pentru primirea pacienþi-
lor. „Avem ºi un Centru de Per-
manenþã, dar ºi o secþie de Primiri-
Urgenþe a Spitalului din Calafat,
care sunt deschise permanent pen-
tru cei care au probleme medicale
ce necesitã o intervenþie de urgen-
þã. În plus, în clãdirea fostului spi-
tal, am închiriat ºi niºte spaþii me-
dicale pentru douã cabinete, de
ORL ºi Stomatologie”, a precizat
primarul din Pleniþa. De asemenea,
existã ºi un laborator de analize,
Clinica Sante, la care pacienþii pot
sã apeleze când au nevoie de un
examen medical, fãrã a mai fi ne-
voie sã se mai deplaseze la Calafat
pentru a li se recolta probe de sân-
ge, iar apoi sã meargã dupã rezul-
tate.

O comunã de suporteri
pentru „Victoria Pleniþa”

Echipa de fotbal „Victoria Ple-
niþa” este mândria localitãþii. Ac-
tiveazã în Liga 5 ºi a încheiat
campionatul trecut pe locul II.
„ªi-a reconstituit statutul con-
form indicaþiilor primite de AJF
Dolj ºi, pe 4 septembrie, când în-
cepe campionatul 2016-2017, va
demara conform reglementãrilor
legale. Suntem foarte mândri de
bãieþii noºtrii care au reuºit sã se
claseze pe o poziþie foarte bunã
în campionatul trecut”, a mai
spus primarul Puiu Calafeateanu.
Echipa „Victoria Pleniþa” se an-
treneazã ºi evolueazã pe baza
sportivã modernã a comunei. În
incintã se aflã un stadion cu ga-
zonul bine întreþinut ºi vestiare
pentru jucãtori ºi arbitri. Pentru
cã are deja mulþi suporteri, tri-
bunele sunt pline când „Victoria
Pleniþa” are meci acasã.

Cu toate acestea, primarul susþine cã mai are
încã multe lucruri de fãcut, iar cea mai mare
ambiþie a sa este sã vadã toate strãzile din
Pleniþa asfaltate. Ar fi, susþine Puiu Calafe-
teanu, o formã de respect faþã de comunita-
tea pe care o reprezintã ºi care contribuie, cu
efortul ei, la dezvoltatea acestor locuri.
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La invitaþia ministrului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
Achim Irimescu, în perioada 21
- 24 august 2016, ministrul
Agriculturii din Regatul Haºemit
al Iordaniei, Dr. Rida A. Shibli,
a efectuat o vizitã de lucru în
România, alãturi de secretarul
general pentru resurse zooteh-
nice din Iordania, dr. Munther
Al Refai. În cadrul vizitei, încã
de luni, 22 august 2016, oficia-
lii iordanieni împreunã cu o de-
legaþie condusã de ministrul
Achim Irimescu s-au deplasat în
teritoriu la mai multe ferme de
ovine din judeþele Tulcea ºi Con-
stanþa în localitãþile Saraiu, Baia,
Corbu ºi Viiºoara. Din delegaþia
Iordaniei a mai fãcut parte ºi
ambasadorul extraordinar ºi ple-

VVVVVom putea dinamiza exportulom putea dinamiza exportulom putea dinamiza exportulom putea dinamiza exportulom putea dinamiza exportul
de ovine în Iordania?de ovine în Iordania?de ovine în Iordania?de ovine în Iordania?de ovine în Iordania?

La invitaþia ministrului român, Achim
Irimescu, omologul sãu din Iordania a
efectuat, timp de patru zile, o vizitã de
lucru în România alãturi de secretarul
general pentru resurse zootehnice din re-
gat. Oficialii iordanieni împreunã cu o
delegaþie condusã de ministrul Achim Iri-
mescu s-au deplasat în teritoriu la mai
multe ferme de ovine din judeþele Tul-

cea ºi Constanþa în localitãþile Saraiu,
Baia, Corbu ºi Viiºoara. România este
principalul exportator de oi pe piaþa ior-
danianã, iar regatul iordanian exportã
legume ºi fructe pe piaþa româneascã ºi
se doreºte consolidarea acestor activi-
tãþi, fapt pentru care se acordã o impor-
tanþã deosebitã relaþiei dintre cele douã
þãri, din punct de vedere al agriculturii.

Potrivit profilului de þarã elaborat de Ministerul Afacerilor Externe din
România, Regatul Haºemit al Iordaniei are: suprafaþa: 89.341 km2 popula-
þia: 9,531,712 milioane de locuitori; majoritatea populaþiei (70%) locuieº-
te în mediul urban, capitala: oraºul Amman (circa 2,3 milioane de locui-
tori); alte oraºe mai importante: Zarqa, Irbid, Aqaba, Karak. Situaþia inter-
nã: anii recenþi au evidenþiat în viaþa internã iordanianã frecvente mo-
mente de tensiune în plan socio-politic, cu implicaþii directe asupra rit-
mului de implementare a programelor de reforme, îndeosebi economice.
Societatea iordanianã continuã sã fie confruntatã cu efectele unei rece-
siuni economice prelungite (care, în plan social, se manifestã prin ºomaj,
corupþie, inflaþie, sãrãcie), iar implementarea obiectivelor de strategie
economicã ºi socialã ale guvernului cunosc o amânare sine die.

nipotenþiar al Regatului Haºemit
al Iordaniei în România, E.S. Dl.
Saker Malkawi.
Deschiderea de noi pieþe,
obiectiv ministerial

În acest context, Achim Iri-
mescu a afirmat: „În sectorul
creºterii ovinelor, la rasele de
carne ºi lapte, România a evo-
luat foarte bine în ultimii ani ºi
dispune de calitatea cãutatã de
þãrile arabe. Îmi doresc sã reu-
ºim sã ducem la export cât mai
mult, acesta fiind unul dintre ob-
iectivele propuse pentru manda-
tul de ministru – deschiderea de
noi pieþe. Tocmai de aceea, spe-
rãm prin vizita ministrului Agri-
culturii din Regatul Haºemit al
Iordaniei sã punem în contact

direct producãtorii ºi importato-
rii,  reuºind sã creºtem astfel
eficienþa din punct de vedere al
producãtorului”.

Reamintim cã, în urma sem-
nãrii Memorandumului de Înþe-
legere privind cooperarea în do-
meniul agriculturii dintre Minis-
terul Agriculturii din Regatul Ha-
ºemit al Iordaniei ºi Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le din România relaþiile de cola-
borare au fost dinamizate ºi cu
ocazia vizitei ministrului Achim
Irimescu în Iordania în luna apri-
lie 2016, în ultima perioadã
având loc mai multe contacte la
nivel înalt ºi de experþi. Româ-

nia este principalul exportator de
oi pe piaþa iordanianã, iar Iorda-
nia exportã legume ºi fructe pe
piaþa româneascã ºi se doreºte
consolidarea acestor activitãþi,
fapt pentru care se acordã o im-
portanþã deosebitã relaþiei dintre
cele douã þãri, din punct de ve-
dere al agriculturii.
Medicii sanitar-veterinari
s-au pus de acord

În continuarea vizitei din te-
ren, ministrul Irimescu a avut
întâlniri marþi, 23 august 2016,
la sediul MADR cu delegaþia din
Iordania. Autoritãþile sanitar-ve-
terinare din România ºi Iordania
au agreat modelele de certifica-
te pentru ovinele, caprinele, bo-
vinele vii destinate sacrificãrii.
O soluþie pentru a nu mai exista
sincope în livrarea de animale vii
în Iordania o reprezintã zonarea,
care sã asigure izolarea unor
eventuale noi focare, dar sã lase
liberã comercializarea animale-
lor vii din zonele neafectate; în
acest fel se va evita blocarea

totalã a exportului de animale vii
spre Iordania, consecinþã a pre-
zenþei focarelor de “Limbã Al-
bastrã”.  Dacã activitatea de zo-
nare demaratã de partea românã
va fi în concordanþã cu norme-
le OIE, Iordania nu va mai blo-
ca importurile de animale vii din
România.

În vederea creºterii exportului
de ovine ºi caprine în þãri terþe,
România implementeazã un pro-
gram de creºtere a rezistenþei ovi-
nelor la scrapie care constã în tes-
tarea berbecilor ºi mioarelor în
vederea identificãrii animalelor
rezistente la scrapie ºi eliminarea
celor susceptibile.

Oaia româneascã,
preferata iordanienilor

Dupã primele cinci luni din
anul 2016, exporturile României
cãtre Iordania totalizeazã peste
550.000 capete  ºi reprezintã
14,6% din exporturile cãtre þãri
terþe (TT) ºi 5,8% din exportu-
rile totale (UE ºi TT) de produse
agroalimentare ale României.
Principalele produse exportate în
Iordania în anul 2016 sunt: grâu,
animale vii (ovine, caprine, bo-

vine), carne (ovine, caprine, bo-
vine), produse de brutãrie, fruc-
te proaspete (mere, pere, gutui).
Nu se înregistreazã export de
carne de pasãre în primele cinci
luni ale anului 2016. Exportul de
animale vii din speciile ovine ºi
caprine ºi exportul de carne de
animale din speciile ovine ºi ca-
prine, proaspãtã, refrigeratã sau
congelatã se pãstreazã într-un
ritm relativ constant.

Carnea de oaie din România
ocupã locul doi în preferinþele po-
pulaþiei iordaniene dupã cea din
rasele locale. Efectivele de ovine
din România, la 30 iunie 2016, în-
registreazã 15.104.691 capete, iar
cele de caprine, 2.108.042  cape-
te. Prin urmare, exportul de ovi-
ne vii, în baza unor acorduri de
liber schimb în Iordania dar ºi pe
pieþele Irakului, Siriei, Arabiei Sau-
dite, Palestinei, Egiptului, Turciei,
º.a. poate fi realizat prin proiectul
„Mohammedia”. Prin participarea
României la acest proiect se ofe-
rã posibilitatea de a fi promovate
diferite rase de animale.
Credibilitatea este totul

Pentru a funcþiona cu succes
acest proiect, toate pãrþile impli-
cate trebuie sã dea dovadã de res-
ponsabilitate, “credibilitatea” fi-
ind esenþialã în a deveni ºi rãmâ-
ne parteneri ai proiectului. Auto-
ritãþile sanitar-veterinare au un rol
esenþial întrucât apariþia unei
epidemii generate de o anumitã
þarã furnizoare va afecta întreg
proiectul.

În cadrul acestei zone libere
se propune livrarea de animale
vii direct de cãtre exportatorii
români, care vor plãti cheltuie-
lile aferente pentru a-ºi prezen-
ta marfa în faþa potenþialilor
cumpãrãtori, sau prin alte firme
care vor cumpãra animalele de
la români ºi le vor prezenta ei în
fermele de carantinã din cadrul
proiectului.
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Colegiul Naþional Pedagogic
”ªtefan Velovan” din Craiova
anunþã înfiinþarea unei clase a
V-a cu program intensiv de
predare a limbii engleze pentru
anul ºcolar 2016-2017.

Înscrierea elevilor în clasa a
V-a englezã intensiv se face pe
baza susþinerii ºi promovãrii
unui test de aptitudini ºi cunoº-
tinþe de limbã englezã.

Înscrierile se fac la secreta-
riatul Colegiului Naþional Peda-
gogic ”ªtefan Velovan” Craio-
va, în perioada  16 august – 25
august 2016. Testul se va or-
ganiza în data de 30 august
2016. Proba scrisã se va des-
fãºura în intervalul 9.00-10.00.
Elevii vor fi prezenþi în salã cu
30 minute înainte. Proba oralã
va începe la ora 11.00 con-
form planificãrii afiºate cu o zi
înaintea probei. Afiºarea rezul-
tatelor se va face în data de 30

O NOUÃ CLASÃ A V-A ENGLEZÃ INTENSIV
LA COLEGIUL NAÞIONAL PEDAGOGIC ”ªTEFAN VELOVAN”

august 2016, iar contestaþiile se
depun la secretariatul  Colegiul
Naþional Pedagogic ”ªtefan
Velovan” Craiova a doua zi dupã
afiºarea rezultatelor, în interva-
lul 9.00-11.00.

În cadrul Colegiului Naþi-
onal Pedagogic ”ªtefan Velo-
van” toate clasele cu program
intensiv de predare a limbii
engleze studiazã în tura I,
dimineaþa.

Ieri, s-a desfãºurat cea de-a
doua probã a Bacalaureatului, cea
a disciplinei obligatorii profilului –
matematicã (cu patru subiecte,
conforme fiecãrei forme de învã-
þãmânt – matematicã-informaticã,
matematicã-tehnologie, matemati-
cã - ºtiinþele naturii, matematicã
pentru profilul „umanistic”) sau
istorie, unul fãrã alte substructuri.
„Au fost înscriºi 774 de candidaþi
(689 la matematicã, 85 la istorie),
pentru aceastã zi, iar numãrul ab-
senþilor a fost de 201, 14 fiind la
istorie. Nu s-au înregistrat eveni-
mente nedorite, eliminare din exa-

Candidaþii la BAC-ul de
toamnã fug de matematicã

men pentru încercare de frauda-
re, dar au fost ºi cazuri speciale.
Astfel, pentru unul dintre cei aflaþi
în salã s-a acordat o orã în plus
necesarã rezolvãrii subiecteleor,
dupã ce au fost prezentate acte
medicale, iar pentru alþi trei cadi-
daþi a fost nevoie de prezenþa unor
interpreþi, deoarece a fost vorba de
diozabilitãþi audio ale tinerilor ”, a
precizat prof.  Nicoleta Liþoiu,
purtãtor de cuvânt al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj ºi vice-
preºedinte al Comisiei Judeþene de
Bacalaureat.

CRISTI PÃTRU

Prima ªcoalã de varã organizatã
la Oxford, exclusiv pentru liceenii
din România, va avea loc între 28
august – 4 septembrie. Iniþiativa
aparþine unui grup de cercetãtori
români, membri ai Universitãþii Ox-
ford, una dintre cele mai vechi ºi
prestigioase instituþii de învãþãmânt
din lume. Dr. Monica Enescu, dr.
Ciprian Ploºtinar ºi drd. ªandor
Kruk au dorit sã ofere unui numãr
de 21 de elevi de liceu cu potenþial
academic ºi mijloace materiale mo-
deste ºansa experimentãrii la Ox-
ford. Programul ªcolii de varã „Ox-
ford for Romania” va include cur-
suri multidisciplinare, seminarii, ate-

Cinci copii din Craiova pleacã la OxfordCinci copii din Craiova pleacã la OxfordCinci copii din Craiova pleacã la OxfordCinci copii din Craiova pleacã la OxfordCinci copii din Craiova pleacã la Oxford
Despre Oxford, în mediul aca-

demic, nu se mai poate spune
mare lucru, studiile urmate acolo,
de cãtre orice tânãr, fiind sinoni-
me cu recunoaºterea universalã a
pregãtirii. Cinci elevi din Craio-

liere, inspirate de modelul de preda-
re folosit în mod tradiþional la Ox-
ford, alþi 19 membri ai comunitãþii
româneºti , pe lângã cei trei cerce-
tãtori, contribuind la educaþia ºtiin-
þificã a tinerilor din România.

O ºansã pentru tineri
Doi dintre cei care asigurã pregã-

tirea elevilor au þinut sã precizeze:
„Comunitatea românilor de la Univer-
sitatea Oxford este formatã din pes-
te 120 de studenþi ºi 50 de cercetã-
tori. Ne propunem sã mobilizãm acest
potenþial profesional, pentru a aduce
anual aici un grup de tineri talentaþi
din medii defavorizate. România are

mulþi elevi excepþionali, ale cãror as-
piraþii sunt limitate de situaþia materi-
alã ºi de un sistem marcat de lipsuri
ºi incapabil sã îi inspire. De aseme-
nea, sperãm ca printre absolvenþii
ºcolii sã se regãseascã viitori lideri,
care sã contribuie la schimbarea în
bine a societãþii româneºti” – Moni-
ca Enescu; „Iniþiativa noastrã a fost
primitã cu multã deschidere, atât în
Marea Britanie, cât ºi în România.
Suntem convinºi cã ajutorul primit,
pe care îl apreciem, va conta în viaþa
acestor copii. Credem cu tãrie cã
accesul la educaþie ºi crearea de opor-
tunitãþi pentru tineri sunt ingrediente
esenþiale pentru o societate mai bunã.
Faptul cã în mai puþin de trei luni am
reuºit sã asigurãm finanþarea acestei
ºcoli ºi sã închegãm o echipã fantas-
ticã este o dovadã clarã a faptului cã
mulþi oameni cred în acerst proiect
ºi în viziunea ºi valorile pe care le pro-
moveazã   ” – Ciprian Ploºtinar. Nu

lipsite de substanþã sunt declaraþiile
Oanei Romocea, responsabilul cu
relaþii publice al proiectului: „Suntem
la început ºi vom continua acest de-
mers. Cu toþii, cei implicaþi în pro-
iect, credem în schimbarea viziunii
asupra învãþãmântului românesc.
Dacã vorbim de judeþul Dolj, de aici
sunt cei mai mulþi prinºi, în aceastã
varã, în program, ºi ºtim cã în zonã
sunt copii cu posibilitãþi intelectuale
dezvoltate”.

Aprecieri unanime
Dacã tot am amintit, meritã re-

þinute numele copiilor care vor
merge în aceastã varã la Ixford:
Alexandru Ionuþ Albuþ, Rober-
ta Maria Ciuvãþ, Sorin Dojan,
David Loren Manda (cu toþii
de la Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti ” din Craiova) ºi
Andra Teodora Ghimpeþeanu
(Colegiul Naþional „Carol I”
din Craiova).  Este o performan-
þã pentru învãþãmântul doljean,
uar conducãtorii celor douã in-
stituþii de învãþãmânt nu au rã-
mas insensibili. „Cred cã nu mai
putem spune decât cã suntem
mândri, iar aceºti copii au o oca-
zie în plus sã ducã mai departe
ceea ce au învãþat în România”
– prof.  Carmen ªtefãnescu,
director al Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti”; „Este o situaþie
cu care ne putem lãuda. Acaestã
fatã va duce în Marea Britanie,
ºi de acolo în Europa tot ceea ce
este mai bun în ºcoala craiovea-
nã ºi româneascã” – prof.  Anca
Pricinã, director al Colegiului
Naþional „Carol I”.

CRISTI PÃTRU

va, patru de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” ºi unul de la
Colegiul Naþional „Carol I”, vor
face parte dintr-un program de
pregãtire, în aceastã varã, la
instituþia din Marea Britanie.
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GEORGE POPESCU

Publicam, în 2 iulie 2015, în aceastã ru-
bricã, un articol cu titlul Triunghiul lui Um-
berto Eco sau cultura se mãnâncã.

Între timp, douã evenimente au surve-
nit, fãrã vreo incidenþã evidentã între ele,
dar cu o amplitudine istoricã de care nu
mã îndoiesc: marele cãrturar italian s-a
stins în februarie a.c., iar lunea trecutã,
în vecinãtatea insulei ionice Ventotene, de
la tribuna amenajatã pe portavionul „Gari-
baldi”, premierul Matteo Renzi le indica
oaspeþilor sãi, Angela Merkel ºi François
Hollande, impunãtoarea, strãvechea ºi bar-
bara închisoare din Santo Stefano, datând
de pe vremea dinastiei burbonice, anun-
þând cã ea va deveni foarte curând un cam-
pus universitar de cercetare ºtiinþificã în
care, într-un program finanþat ºi aprobat
deja de Bruxelles, vor lucra 99 de tineri de
elitã din toatã Europa.

Gestul premierului italian asumã, fireº-
te, o simbolicã particularã. Îndeosebi fiindcã,
printre temele majore ale trilateralei italo-
franco-germane, menite a contura profilul

viitoarei Europe dupã Brexit ºi în contextul
unei crize pe multiple planuri, s-a aflat ºi
cultura. Legatã de destinul tinerei generaþii
de pe bãtrânul continent al cãrui destin tre-
buie restituit destinului însuºi al UE, prefi-
gurat ori profetizat, cum am mai scris, cu
75 de ani în urmã, chiar aici, în insula Ven-
totene, de cãtre Arturo Spinelli, în condiþii
de încarcerare.

Dincolo însã de dimensiunile simbolice,
în viziunea lui Umberto Eco, cultura nu ar
mai trebui judecatã nici ca o activitate subal-
ternã producþiei materiale, nici ca, în viziu-
nea marxist-comunistã, suprastructurã, ci
ca ramurã productivã nu doar egalã cu cele
tradiþionale, ci chiar superioarã acestora
prin gradul ei de eficienþã.

Astfel, triunghiul propus de el în baza
unor calcule statistice indiscutabile, s-ar
concretiza în urmãtoarea ecuaþie: 1) in-
dustria culturalã a designului, a artizana-
tului, artelor vizuale, audiovizualul, siste-
mului editorial, spectacolului ºi a noilor

media; 2) domeniul formãrii în întregul sãu
ciclu educaþional, adicã de la ºcoala pri-
marã la universitate ºi la educaþia perma-
nentã ºi 3) cercetarea ºtiinþificã, dezvol-
tarea tehnologicã ºi producþia de bunuri ºi
servicii hi tech.

Iar argumentele invocate au confirma-
re în realitãþile economico-sociale din lu-
mea de ieri ºi de azi, întrucât profitul pri-
mei laturi a triunghiului are o valoare în
sine, cea de-a doua, instrucþia ºi educaþia,
produce 15 la sutã din PIB, iar a treia,
cercetarea ºtiinþificã, adaugã 30 la sutã.
Toate cele trei laturi ating, într-o repoziþi-
onare a culturii în sistemul bugetar, un
procent de peste 50 la sutã din PIB la ni-
vel mondial. Datele fac referire la realitãþi
confruntate din câteva economii conside-
rate exemplare, din SUA ºi Germania, pânã
la India ºi China, situate pe partea salutarã
a lucrurilor.

Aminteam în acel articol de mai bine de
un an cã, reluând chiar cuvintele lui Eco,

Cultura se mãnâncã e, de altfel, titlul unei
cãrþi cu mai mulþi autori apãrutã cu doi în
urmã în Italia ºi care, construitã ºi structu-
ratã în baza viziunii „triunghiului lui Eco”,
e o pledoarie argumentatã ºi convingãtoare
în favoarea unei regândiri a unui vechi ºi
fals dilematic raport între binomul numit
cândva structurã ºi supra-structurã.  

ªi într-oi astfel de perspectivã, referin-
þele la culturã ºi la regândirea politicilor pri-
vitoare la soarta tinerilor, recurente în dis-
cursurile celor trei lideri europeni, Merkel-
Hollande-Renzi, capãtã o rezonanþã aparte,
în care suntem chemaþi sã identificãm un
moment de rãscruce în modul de a gândi
ºi de a aplica liniile strategice capabile sã
salveze Europa Unitã în viitorul imediat. Un
fel de terapie coroboratã cu flexibilitatea eco-
nomiei, cãci cea mai sigurã ºi mai eficientã
investiþie rãmâne în potenþarea educaþiei în-
trucât, prin natura umanã însãºi, ea pune
la lucru vocaþia creatoare ca atribut al ei
fundamental.
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Cea de-a XVI-a ediþie a Zilelor ora-
ºului se deschide oficial, în aceastã
searã, de la ora 18.30, cu piesa „Iacã,
niºte români ºi ei” susþinut de trupa
de teatru „Masca” a Casei de Cultu-
rã, în regia lui Adrian Andone.

„Este o perioadã de sãrbãtoare
pentru municipiul Bãileºti, o pe-
rioadã în care ne întâlnim cu cei
62 de olimpici ai oraºului pentru
a-i felicita. Zilele acestea vom oferi
titlul de cetãþean de onoare pentru
doi bãileºteni care nu au uitat cu-
vântul altruism ºi au venit în spri-
jinul instituþiilor municipale, în spe-
cial al spitalului. Ne vom aduna la
Casa memorialã Amza Pellea pen-
tru a oferi titlurile de cetãþeni de
onoare. La fel ca în ultimii ºapte
ani, maestrul Marian Rîlea împre-
unã cu trupa sa va oferi spectaco-
le de teatru pentru copii. Vor fi
activitãþi culturale, artistice ºi spor-
tive”, a precizat Costel Pistriþu,
primarul municipiului Bãileºti.

Parada portului popular,
mâine searã

Mâine, începând cu ora 8.30,
se dã startul Cupei Municipiului

Încep Zilele municipiului BãileºtiÎncep Zilele municipiului BãileºtiÎncep Zilele municipiului BãileºtiÎncep Zilele municipiului BãileºtiÎncep Zilele municipiului Bãileºti
Invitaþie la distracþie pentru bãileºteni,

care timp de patru zile se vor bucura de
manifestãrile prilejuite de Zilele oraºu-
lui. Din program nu lipsesc  activitãþile
sportive ºi culturale, dar ºi spectacolele

Bãileºti la fotbal, competiþie în ca-
drul cãreia vor participa echipe de
elevi. Campionatul se va desfãºu-
ra pe terenul de sport al Liceului
Teoretic „Mihai Viteazul”.

Tot cu prilejul Zilelor Bãileºtiu-
lui, Biblioteca Municipalã „Petre
Anghel” din localitate organizeazã,
mâine, începând cu orele 10.00, o
serie de activitãþi cultural-artistice

la care sunt aºteptate cadre didac-
tice, elevi ºi membrii Cenaclului
Literar al Seniorilor. Cu aceastã
ocazie are loc vernisajul lucrãrilor
executate la „Tabãra de varã” ºi
expoziþia de desene ºi picturã pe
sticlã „Personajele copilãriei”,
avându-l coordonator pe pictorul
Tibi Ioþa. Tot la biblioteca munici-
palã, Valentina Ristea va lansa car-
tea „Cenuºa îngerilor”. În program
este cuprinsã ºi o expoziþie de ori-
gami (coordonator- prof. Elena
Neþa), sceneta „Carnavalul perso-
najelor din poveste” (trupa de tea-
tru a bibliotecii – „Arlechino”), mi-
nirecital de muzicã popularã (Ale-
xandru Lilea) ºi decernarea diplo-
melor – copiii ºi profesorii impli-
caþi în „Tabãra de varã”, cât ºi par-
ticipanþii la evenimentele prilejuite
de „Zilele Municipiului Bãileºti”.

În Parcul Tineretului, de la ora
17.00, sunt programate Cupa Mu-

nicipiului Bãileºti la tenis de masã
ºi Cupa Municipiului Bãileºti la
ºah. Seara, de la ora 19.30, va avea
loc parada portului popular, urma-
tã de un spectacol folcloric susþi-

nut de ansamburi artistice de ama-
tori din Sulina, Deva, Bãileºti, Rast,
Ciuperceni ºi Balº.

Competiþii sportive
ºi spectacole de muzicã

Sâmbãtã, ziua se deschide în
Parcul Tineretului, la ora 8.30, cu
un cros, la care pot sã participe
toate categoriile de vârstã, urmat,
o orã mai târziu, de un concurs de
role. Apoi, la ora 10.00, se desfã-
ºoarã Cupa Municipiului Bãileºti la
handbal masculin, în Sala Sportu-
rilor „Ada Nechita”. De la 10.30,
actorul Marian Rîlea ºi trupa sa vor
prezenta un spectacol de teatru
pentru copii în Parcul Tineretului.
Seara (ora 19.00) este rezervatã
unui joc demonstrativ de handbal
seniori la Sala Sporturilor „Ada
Nechita”, iar de la ora 20.00 bãi-
leºtenii sunt invitaþi în Piaþa civicã

la un spectacol folcloric al artisti-
lor consacraþi, susþinut de Gheor-
ghiþa Nicolae, Polina Gheorghe,
Ion Ghiþulescu, Nineta Popa ºi
Maria Bãndoiu.

Duminicã, de la ora 10.00 este
programat un spectacol de teatru
pentru copii, în Parcul Tineretu-
lui, iar la 11.00 la Casa memorialã
„Amza Pellea” va avea loc întâlni-
rea cu fiii oraºului, în cadrul cãre-
ia se vor acorda titlurile de Cetã-
þean de Onoare, distincþii, medalii
ºi plachete. Zilele muncipiului Bãi-
leºti se încheie seara (de la ora
20.00), în Piaþa civicã, cu un spec-
tacol de muzicã uºoarã susþinut de
Leya D. Lambrino, Gipsy Casual,
Xteens Band ºi Gabriel Doroban-
þu. Vor fi organizate concursuri-
surprizã, iar la final bãileºtenii vor
putea admira un foc de artificii.

RADU ILICEANU

de muzicã popularã ºi muzicã uºoarã.
Unul dintre cele mai aºteptate momente
este parada portului popular la care vor
participa tineri din Sulina, Deva, Bãileºti,
Rast, Ciuperceni sau Balº.
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Un cutremur cu magnitudinea de 6,2
grade a avut loc la 03.36 ora localã (04.36
ora României), în Italia. Ieri dupã-amia-
zã, autoritãþile anunþau cel puþin 73 de
morþi ºi 150 de persoane dispãrute. Pri-
mul cutremur, de 6,0 grade, a avut loc la
ora 3.36 (4.36, ora României), în zona
Accumoli/Arquata del Tronto (la graniþa
dintre regiunile Lazio ºi Marche, în cen-
trul Italiei), la adâncimea de doar 4 kilo-
metri. Au urmat alte douã miºcãri teluri-
ce, la orele 4.32 ºi 4.33, cu intensitãþi de
5,4, respectiv 4,8 grade, la adâncimi de
8 ºi 9 kilometri. Cutremurul a fost simþit
puternic în centrul Italiei, o zonã cunos-
cutã cu risc seismic. La Roma, mulþi lo-
cuitori ºi-au pãrãsit casele câteva ore de
teama replicilor seismice puternice. Situa-
þia cea mai gravã este în comuna Amatri-
ce, care are 2.700 de locuitori. „Drumuri-

Edogan acuzã UE cã nu plãtit cele trei
miliarde de euro promise Turciei pentru
acordul privind imigraþia

Uniunea Europeanã încã nu plãtit
cele trei trei miliarde de euro promise
Turciei pentru acordul privind limitarea
imigraþiei, a declarat, ieri, preºedintele
turc Recep Tayyip Erdogan. Potrivit
acordului între Uniunea Europeanã ºi
Turcia, Ankara ºi-a dat aprobarea pentru
primirea înapoi a imigranþilor sirieni
care au ajuns ilegal pânã Grecia în
schimbul trimiterii unor refugiaþi în
Europa, aceºtia urmând sã fie redistri-
buiþi în statele membre. În schimb,
Ankara a primit o serie de concesii din
partea UE, printre care un ajutor
financiar consistent, liberalizarea
regimului vizelor pentru cetãþeni turci ºi
accelerarea negocierilor pentru aderarea
Turciei la Blocul comunitar. Preºedintele
turc a mai acuzat liderii europeni cã nu
ºi-ar respecta partea lor de înþelegere.

O femeie înjunghiatã mortal
în Australia, de cãtre un francez
care striga “Allahu Akbar”

O femeie în vârstã de 21 de ani a fost
înjunghiatã mortal ºi un bãrbat de 30 de
ani a fost grav rãnit în Australia marþi
noapte în oraºul Home Hill din statul
Queensland de cãtre un cetãþean francez
care striga “Allahu akbar”. Poliþia
federalã australianã investigheazã o
posibilã legãturã extremistã cu atacul. Se
presupune cã suspectul a rostit cuvintele
“Allahu Akbar”, atât în timpul atacului,
cât ºi în timpul arestului sãu, a declarat
Steve Gollschewski, comisarul adjunct al
poliþiei din Queensland. “Cât timp aceste
informaþii vor fi analizate în cadrul
anchetei, nu excludem niciun fel de
motivaþie în stadiul actual, fie ea de ordin
politic sau criminal”, a spus el. Suspectul
se aflã acum la spitalul din localitatea
Townsville, unde primeºte îngrijiri
medicale pentru rãni care nu îi pun viaþa
în pericol. Un al doilea bãrbat a suferit
rãni uºoare ºi a fost externat din spital.
Poliþia a spus cã nu mai cautã pe nimeni
în legãturã cu acest incident. Gollschew-
ski a adãugat cã atacul nu are legãturi cu
reþeaua teroristã Stat Islamic ºi cã
francezul se afla în þarã de aproximativ
un an, având o vizã temporarã.

Pretendentul la conducerea Partidului
Laburist din Marea Britanie doreºte
blocarea Brexitului

Pretendentul la conducerea partidului
Laburist, Owen Smith, promite sã voteze
împotriva declanºãrii Articolului 50, în
condiþiile în care firmele din Uniunea
Europeanã iau în considerare reducerea
activitãþii din regat. Owen Smith vrea sã
capitalizeze pe nemulþumirea legatã de
Brexit în încercarea sa de a prelua
conducerea Partidului Laburist de la
Jeremy Corbyn. El a promis cã va încerca
sã blocheze startul exitului Marii Britanii
prin votarea împotriva oricãrei tentative
de declanºare a Articolului 50, cu condiþia
ca premierul Theresa May sã nu supunã
actul final de “divorþ” de UE la un alt
referendum. “Britanicii au fost minþiþi de
campania «leave: ei meritã sã aibã un
cuvânt de spus în exitul pe care Tories vor
sã îl încheie cu UE”, a spus Smith.
“Nimeni nu ºtie cum va arãta Brexitul.
Ar putea sã presupunã terfelirea drepturi-
lor muncitorilor ºi normelor de mediu,
deschiderea serviciului naþional de
sãnãtate cãtre competitori strãini, sau sã
facã mai dificil comerþul cu vecinii
noºtri”, a adãugat el.

Cel puþin 2.900 de imigranþi au decedat
sau au fost daþi dispãruþi, în primele ºase
luni ale anului 2016, în timpul încercãrii
de traversare a Mãrii Mediterane, repre-
zentând o creºtere de 37 la sutã faþã de
ultimele ºase luni ale anului precedent, a
anunþat Organizaþia Mondialã a Migraþiei.
Cele mai multe dintre aceste cazuri au fost
înregistrate în zona centralã a Mãrii Medi-
terane. Pe ruta din aceastã zonã, folositã
de imigranþii care încearcã sã traverseze
marea venind dinspre Africa de Nord pen-
tru a ajunge în Italia, au cãlãtorit aproxi-
mativ 70.000 de persoane în prima jumã-
tate a anului 2016, fiind înregistrate un
numãr de 2.484 de decese. Frank Lac-
zko, directorul Centrului de analizã a date-

Comisarul european pentru Extin-
dere, Johannes Hahn, a cerut Ankarei
sã spunã clar dacã poate ºi îºi doreº-
te sã accepte condiþiile pentru adera-
rea la Uniunea Europeanã, adãugând
cã aceste reguli nu sunt negociabile.
Într-un interviu acordat cotidianului
austriac “Die Presse”, Hahn a decla-
rat cã valul de arestãri din Turcia, în
urma loviturii de stat din iulie, a cau-
zat iritare în rândul unor state mem-
bre ale Uniunii Europene. “Situaþia
actualã din Turcia nu este de naturã
sã contribuie la nevoia noastrã de sta-
bilitate”, a spus comisarul european,
care a precizat cã evoluþiile dupã ten-

le din ºi spre localitate sunt
blocate. Jumãtate din sat a dis-
pãrut. Acesta nu mai existã. În
acest moment existã persoa-
ne aflate sub dãrâmãturi. Au
avut loc mai multe alunecãri
de teren, iar un pod este pe
cale sã se prãbuºeascã”, a de-
clarat primarul localitãþii, Ser-
gio Pirozzi, citat de Corriere
della Sera. Afectate sunt ºi lo-
calitãþile Accumoli, Posta ºi
Arquata del Tronto, a declarat
Luca Cari, purtãtor de cuvânt
al serviciului naþional de pom-
pieri. În Roma, cutremurul s-
a resimþit timp de aproximativ
20 de secunde. În 2009, un cutremur cu
magnitudinea de 6,3 grade care a avut loc
în regiunea Aquila, ºi care s-a resimþit ºi

în capitala Italiei, a
lãsat peste 300 de vic-
time. Ministerul Afa-
cerilor Extene al Ro-
mâniei preciza, ieri,
cã acordã asistenþã
consularã unor cetã-
þeni români aflaþi în
zona afectatã de cu-
tremurul din Italia ºi
rudelor, în urma a pa-
tru apeluri telefonice
prin intermediul Cen-
trului de Contact ºi
Suport al Cetãþenilor
Români din Strãinãta-
te. “Precizãm cã Mi-

nisterul român al Afacerilor Externe, prin
intermediul Centrului de Contact ºi Suport
al Cetãþenilor Români din Strãinãtate, (ac-
tiv 24h/24h), a preluat 4 apeluri telefonice
din partea unor cetãþeni români aflaþi în
zona afectatã ºi din partea rudelor acesto-
ra ºi acordã asistenþa consularã de spe-
cialitate, prin efectuarea tuturor demersu-
rilor necesare în acest sens”, potrivit unui
comunicat de presã emis de MAE. De ase-
menea, Ministerul Afacertilor Externe a
exprimat ieri pe Twitter solidaritatea cu
poporul italian, spunând cã toate rugãciu-
nile ºi gândurile sunt pentru cei afectaþi de
cutremurul din Italia.”Toate rugãciunile ºi
gândurile noastre sunt cu cei afectaþi de
cutremurul din Italia, Amatrice. MAE îºi
exprimã solidaritatea cu poporul italian”,
a transmis ministerul în limba englezã pe
contul oficial de Twitter.

Comisar european: Turcia trebuie sã clarifice
dacã doreºte sã accepte condiþiile de aderare la UE

tativa de loviturã de stat “au cauzat
iritare într-o mare parte a Europei din
cauza proporþiei ºi a vitezei cu care
au fost fãcute arestãrile”. Cu toate
acestea, Hahn s-a pronunþat împotri-
va suspendãrii negocierilor privind
aderarea Turciei la UE. “Dacã vrei sã
te alãturi (Uniunii Europene) trebuie
sã îndeplineºti criteriile. Regulile nu
sunt negociabile”, a declarat oficialul
european. “Turcia va trebui sã rãs-
pund clar, cât mai curând, dacã poa-
te ºi vrea sã accepte aceste condiþii.
Aceastã întrebare care rãmâne des-
chidã pune presiune asupra relaþiilor
(cu UE)”, a mai adãugat Hahn.

Cel puþin 2.900 de imigranþi, decedaþi sau dispãruþi
în timpul traversãrii Mãrii Mediterane în 2016

lor privind migraþia globalã, din cadrul
Organizaþiei Mondiale a Migraþiei, a decla-
rat cã: “Numãrul persoanelor care au tra-
versat nu a crescut foarte mult, însã ris-
cul de pierdere a vieþii rãmâne ridicat ºi
este în creºtere”. Pe de altã parte, ruta
din estul Mediteranei a fost folositã de
154.000 de persoane care au ajuns în
Grecia venind dinspre Turcia ºi s-au în-
registrat 376 de decese în primele ºase
luni ale acestui an. În anul 2015, aproxi-
mativ 885.000 de imigranþi au folosit
aceastã rutã pentru a ajunge în Grecia, însã
numãrul celor care folosesc aceastã rutã
a scãzut cu 98% dupã intrarea în vigoare
a acordului între UE ºi Turcia privind li-
mitarea migraþiei, din martie 2016.
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ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnoratjoi, 25 august - max: 29°C - min: 16°C

$
1 EURO ...........................4,4606 ............. 44606
1 lirã sterlinã................................5,2278....................52278

1 dolar SUA.......................3,9541........39541
1 g AUR (preþ în lei)........170,0187.....1700187

Cursul pieþei valutare din 25 august 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Hitman: Agent 47

Se difuzeazã la HBO, ora 23:00

Hitman: Agent 47 se concentrea-
zã asupra unui asasin de elitã
care a fost genetic construit sã
fie o maºinã de ucis perfectã,
fiind cunoscut doar dupã ultime-
le douã cifre ale codului de bare
pe care îl are tatuat pe ceafã. El
reprezintã punctul culminant al
câtorva decenii de cercetare – ºi
cele 46 de clone-Agenþi dinaintea
lui – ce îl înzestreazã cu forþã,
vitezã, vigoare ºi inteligenþã fãrã
precedent...

Inelul

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 14:00

Filmul Inelul, realizat dupã un
roman al cunoscutei scriitoare
Danielle Steel, redã povestea
tragicã a unei familii despãrþite
în urma ororilor naziste. În
spatele terorii ºi umilinþelor prin
care trec în încercarea dispera-
tã de a se regãsi, singura
legaturã de suflet între mem-
brii ei este inelul dãruit Arianei
von Gotthard (Nastasia Kinski)
de tatãl ei (Michael York).O
poveste despre regãsire, sacri-
ficiu ºi nu în ultimul rând despre
dragoste...

Cronicile Casterilor:
A 16-a lunã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Adaptare a romanului best-
seller omonim de Kami Garcia
ºi Margaret Stohl, Cronicile
Casterilor: A 16-a Lunã relatea-
zã povestea fantasticã de
iubire dintre Ethan  ºi Lena.
Uniþi de dorinþa de a evada din
realitate, cei doi îndrãgostiþi
descoperã secretele întuneca-
te ale propriilor familii ºi mis-
terele micului lor oraº...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 25 august

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Vorbeºte corect!
09:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
11:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Post Meridian
13:00 De joi pânã joi (R)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Rezistenþa prin culturã
18:00 Lozul cel mare (R)
18:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Amintiri din infern
22:00 Cod pentru crimã
2012, Marea Britanie, Thriller
22:55 Vorbeºte corect!
23:00 Diamante
1997, Belgia, Acþiune, Dramã
00:50 Cod pentru crimã (R)
2012, Marea Britanie, Thriller
01:45 Sport (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Amintiri din infern (R)
03:15 Amintiri din infern
03:40 Post Meridian (R)
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie (R)
09:00 Trandafirii sãlbatici (R)
2009, Canada, Dramã
09:50 5 minute de ºtiinþã
10:00 Documentar 360°-GEO

(R)
11:00 La fix (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:20 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor (R)
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Dreptul la memorie (R)
20:10 Ultima iubire
1997, Australia
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 Mad Men
2007, SUA, Dramã
00:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:30 Documentar (R)
02:00 Naturã ºi aventurã (R)
02:30 Pescar hoinar (R)
03:00 Dreptul la memorie (R)
04:00 La fix (R)

TVR 2

07:50 De la 5 la 7
09:25 Aºa cool ca mine
11:00 O întâlnire
12:25 Labirintul: Încercãrile

focului
14:40 Box
16:20 Bunul Dinozaur
17:55 Hotelul Best Exotic

Marigold 2
20:00 Amerika
21:10 Doamna din apã
23:00 Hitman: Agent 47
00:35 Avionul cu ºerpi
02:20 Filmul de la capãtul lumii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Inelul
1996, SUA, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Recompensã cu bucluc
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:15 Recompensã cu bucluc

(R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
03:15 Apropo Tv (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Clona (R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 În aºteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Trandafirul negru
20:00 Iarna rãzbunãrii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Iarna rãzbunãrii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?
06:00 Pentru cã te iubesc (R)

08:45 Ce spun românii
09:45 La bloc (R)
12:15 Pãstreazã amintirile (R)
14:15 Hudson Hawk
16:15 La bloc
18:45 Grevã de Crãciun
20:30 Cronicile Casterilor:

A 16-a lunã
23:00 Lista clienþilor
01:00 Cronicile Casterilor: A 16-

a lunã (R)
03:15 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã

PRO CINEMA

10:00 Mireasã pentru fiul meu
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 FanTastic Show
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 iUmor
22:30 Demonii lui Da Vinci
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
00:30 iUmor (R)
02:30 Observator (R)
03:15 Demonii lui Da Vinci (R)
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Bravo, ai stil! (R)
09:45 Teleshopping
10:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
17:00 Bravo, ai stil!
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:00 Negura
2007, SUA, Horror
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Negura (R)
2007, SUA, Horror
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Milionari de weekend
2004, România, Acþiune,

Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Milionari de weekend (R)
2004, România, Acþiune,

Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 La TV (R)
2015, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester City - Steaua
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Campionatul European de

Minifotbal 2016: România - Franþa
16:30 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Campionatul European de

Minifotbal 2016: România - Spania
20:00 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester City - Steaua
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Panoramic cinematografic - Patria - 26 augustPanoramic cinematografic - Patria - 26 augustPanoramic cinematografic - Patria - 26 augustPanoramic cinematografic - Patria - 26 augustPanoramic cinematografic - Patria - 26 august
Omul din întuneric

Ora:  21:00

Gen film: Horror, Thriller

Pradatorii

Ora: 17:00

Gen film: Actiune
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Connor sub acoperire

Se difuzeazã la TVR 1, ora 11:00

Connor Heath are 15 ani ºi foarte
multã imaginaþie, iar din când în
când se viseazã urmaºul lui
James Bond. Existenþa lui de
adolescent normal se schimbã
brusc odatã cu apariþia Giselei,
fiica preºedintelui unei þãriºoare
pe nume Cordoba, care va locui o
vreme cu familia lui Connor, ca
masurã de protecþie. Dar pericole-
le ºi intrigile nu întârzie sã aparã,
iar ucenicul-spion îºi va începe
cariera visatã mult mai curând
decât se aºtepta!

Cowboy Shaolin

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Vestul Salbatic se întâlneºte cu
Extremul Orient într-o confrun-
tare pentru onoare, demnitate
imperialã ºi o ladã cu bani, când
guardul imperial, acrobatul
Chon Wang (JACKIE CHAN), vine
în America pentru a o salva pe
frumoasa prinþesã Pei Pei (LUCY
LIU) rãpitã din Oraºul Interzis.
Ajutat de un partener dubios
(OWEN WILSON), de o soþie
apãrutã pe neaºteptate (BRAN-
DON MERRILL), de un cal cu
deprinderi ciudate, dar mai ales
de incredibila sa pregãtire...

Privind în urma

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   14:45

Filmul prezintã povestea unui
tatã fericit, care trãieºte visul
american. Când prima lui iubire
din liceu se întoarce în oraºul
natal, cãsnicia lui este supusã
testului. Bãrbatul trebuie sã
facã faþã trecutului sãu ºi este
pus în faþa unei alegeri care i-ar
putea schimba viitorul pentru
totdeauna.

sursa: cinemagia.ro

VINERI - 26 august

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Rezistenþa prin culturã (R)
10:00 Amintiri din infern (R)
11:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Post Meridian
13:00 Universul credinþei
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Jurnal Olimpic
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Imperiul Maya
17:00 Vorbeºte corect!
17:15 Tunurile din august
1964, SUA, Documentar
19:00 Ediþie specialã
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Concert Lucreþia Ciobanu
23:00 Diamante
1997, Belgia, Acþiune, Dramã
00:50 Imperiul Maya (R)
01:45 Sport (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Rezistenþa prin culturã (R)
03:40 Post Meridian (R)
04:10 M.A.I. aproape de tine

(R)
04:35 Discover România (R)
04:45 Concert Lucreþia Ciobanu (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie
09:00 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
09:50 5 minute de ºtiinþã
10:00 Documentar 360°-GEO

(R)
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Dreptul la memorie
20:10 Fãrã lacrimi
2007, SUA, Dramã, Thriller
21:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 Mad Men
2007, SUA, Dramã
00:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:30 Informatorul
2008, Australia, Acþiune, Crimã,

Dramã
02:00 Dincolo de viitor (R)
02:30 A doua emigrare (R)

TVR 2

07:35 În secret
09:25 Bunul Dinozaur
11:00 Hotelul Best Exotic

Marigold 2
13:05 De ce nu mi-am mâncat

tatãl
14:50 Conflagraþia virtualã
16:05 Playlist pentru Nick ºi

Norah
17:35 Filme ºi vedete - VIII,

Ep. 35
18:10 În secret
20:00 Mare ºi tare
21:40 Locuri întunecate
23:35 Un Halloween mortal
01:05 Nuntaºi de închiriat

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Reþeta rãzbunãrii
1998, Canada, Comedie,

Dramã, Romantic, Thriller,
Dragoste

16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cowboy Shaolin
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Western
22:45 Distracþie cu Dick ºi Jane
2005, SUA, Aventuri, Comedie
00:45 Cowboy Shaolin (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Western
02:30 Distracþie cu Dick ºi Jane

(R)
2005, SUA, Aventuri, Comedie
04:00 Reþeta rãzbunãrii (R)
1998, Canada, Comedie,

Dramã, Romantic, Thriller,
Dragoste

05:45 Ce se întâmplã doctore ?
(R)

06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Clona (R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Trandafirul negru
20:00 Iarna rãzbunãrii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Iarna rãzbunãrii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
06:00 Pentru cã te iubesc (R)

07:00 Grevã de Crãciun (R)
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:30 Vacanþã la Paris (R)
14:45 Privind în urmã
16:30 La bloc
18:45 Ne-am fãcut mari!
20:30 Ucigaºul de pe Craigslist
22:30 Câmpuri ucigaºe
00:45 Ucigaºul de pe Craigslist

(R)
02:30 Cine A.M.
06:30 Apropo Tv

PRO CINEMA

10:00 Mireasã pentru fiul meu
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Alo, aterizeazã strãbuni-

ca!
1981, România, Comedie,

Familie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Plasa de stele
22:15 În puii mei
00:30 O familie de coºmar
2010, SUA, Comedie
02:30 Observator (R)
03:15 În puii mei (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (R)
09:45 Teleshopping
10:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
17:00 Bravo, ai stil!
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 Sabbagh în acþiune
23:30 Dorothy Mills
2008, Irlanda, Franþa, Dramã,

Mister, Thriller
01:45 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu
08:45 Focus din inima Româ-

niei (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Porþile albastre ale

oraºului
1975, România, Dramã,

Rãzboi
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Trãdaþi în dragoste
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Special Tragere la sorþi

Europa League
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Campionatul European de

Minifotbal 2016: România - Spania
16:30 Ora exactã în sport
17:00 Campionatul European de

Minifotbal 2016
19:00 ªtiri Sport.ro
19:30 Ora exactã în sport
20:00 Campionatul European de

Minifotbal 2016
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

Mecanicul 2

Ora: 19:00

Gen film: Actiune, Crima, Thriller

Noua vieþi

Ora: 15:00

Gen film: Comedie
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Daneþi

organizeazã concurs pentru
ocuparea pe perioadã nedeter-
minatã a douã funcþii publice de
execuþie, vacante, ºi anume: In-
spector, clasa I, grad profesio-
nal debutant, compartiment
Contabilitate ºi Financiar; In-
spector, clasa I, grad profesio-
nal principal, Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Dolj. Probele sta-
bilite pentru concurs: selecþia
dosarelor de înscriere, probã
scrisã, interviu. Condiþiile de
desfãºurare a concursului: data
pânã la care se pot depune do-
sarele de înscriere: în termen de
maximum 20 zile de la data pu-
blicãrii anunþului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-
a. Data, ora ºi locul organizãrii
probei scrise: 28.09.2016, ora
10.00, Sala de ºedinþe a Primã-
riei comunei Daneþi. Data, ora ºi
locul organizãrii interviului:
30.09.2016, ora 10.00, Sala de
ºedinþe a Primãriei comunei Da-
neþi. Condiþiile de participare la
concurs: Condiþii generale men-
þionate la art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici, republica-
tã. Condiþii specifice aferente
funcþiei publice: -pentru func-
þia publicã de execuþie vacantã
de Inspector, clasa I, grad pro-
fesional debutant - comparti-
ment Contabilitate ºi Financiar,
pot candida, conform art.9 lit-
.a) din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici,
republicatã, absolvenþi de stu-
dii universitare de licenþã absol-

Anunþul tãu!
vite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în domeniul
ºtiinþelor economice, conform
HG 580/2014; -pentru funcþia
publicã de execuþie temporar
vacantã (4 ani) de Inspector,
clasa I, grad profesional princi-
pal- Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoane-
lor Dolj, pot candida, conform
art. 9 lit. a) din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, absolvenþi
de studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã du-
ratã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã, care au
minim 5 ani vechime în specia-
litatea studiilor, conform HG
580/2014. Informaþii suplimenta-
re se pot obþine la numãr tele-
fon 0251/377.001.

S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi: - 2 posturi de lucrãtor
operativ pentru autocompactoa-
re, pe perioadã nedeterminatã,
în cadrul Secþiei Transport De-
ºeuri; - 8 posturi de lucrãtor pen-
tru salubrizare cãi publice, pe
perioadã determinatã, în cadrul
Secþiei Salubrizare Stradalã; - 1
post conducãtor autospecialã,
pe perioadã nedeterminatã, în
cadrul Secþiei Coloana Auto.
Dosarele se depun la sediul so-
cietãþii pânã la data de 29.08.2016,
ora 16.00. Informaþii suplimenta-
re se pot obþine la telefon 0251/
412.628, interior 119.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Daneþi or-

ganizeazã concurs pentru ocupa-
rea pe perioadã nedeterminatã a
douã funcþii contractuale de execu-
þie, vacante, ºi anume: 1. Inspector,
grad III- compartiment Deservire
Generalã; 2. Referent, treapta IA-
Cãmin Cultural Daneþi. Probele sta-
bilite pentru concurs: selecþia do-
sarelor de înscriere, probã scrisã,
interviu. Condiþiile de desfãºurare
a concursului: Data pânã la care se
pot depune dosarele de înscriere:
în termen de maximum 10 zile de la
data publicãrii anunþului în Monito-
rul Oficial al României, Partea a III-a.
Data, ora ºi locul organizãrii probei
scrise: 19.09.2016, ora 10.00, Sala de
ºedinþe a Primãriei comunei Daneþi.
Data, ora ºi locul organizãrii inter-
viului: 21.09.2016, ora 10.00, Sala de
ºedinþe a Primãriei comunei Daneþi.
Condiþiile de participare la concurs:
Condiþii generale menþionate la
art.3 din Hotãrârea de Guvern nr.286/
2011 privind Regulamentul cadru
de ocupare a funcþiilor contractua-
le. Condiþii specifice aferente func-
þiei contractuale: Inspector,  grad III-
compartiment Deservire Generalã:
absolvenþi de studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã în domeniul
ºtiinþelor Inginerie geologicã, mine,
petrol ºi gaze conform HG 580/2014,
vechime în specialitatea studiilor
necesarã ocupãrii funcþiei este de
minim 1 an. Referent, Treapta IA- Cã-
min Cultural Daneþi- absolvenþi ai
studiilor liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomã
de bacalaureat, vechime în specia-
litatea studiilor necesarã ocupãrii
funcþiei este de minim 6 ani. Infor-
maþii suplimentare se pot obþine la
numãr telefon 0251/377.001.
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Primãria Comunei Drãgoteºti
organizeazã de „Ziua Cornului„
în data de 28 august 2016 bîlci
cu tiribombe mici, bere ºi diverse
obiecte. Invitãm locuitorii co-
munei Drãgoteºti, Robãneºti ºi
Teslui pe 28 august sã petreacã
o zi de distracþie pe stadionul
din Popânzãleºti.

Anunþul tãu!
Comisariatul Regional Pentru

Protecþia Consumatorilor Regiu-
nea Sud-Vest Oltenia  cu sediul în
Craiova B-dul. Gh. Chiþu Nr. 58,  or-
ganizeazã  în data  de  26.09.2016
ora  10.00,  proba  scrisã   ºi în data
de28.09.2016 ora 10.00, interviul,
concurs pentru ocuparea pe pe-
rioadã nedeterminatã ,a funcþiei de
execuþie: - Comisar I superior–Com-
partiment B.A.R.U. la Comisariatul
Regional Pentru Protecþia Consu-
matorilor Regiunea Sud-Vest Olte-
nia. - Concursul va avea loc la se-
diul Comisariatul Regional Pentru
Protecþia Consumatorilor Regiu-
nea Sud-Vest Oltenia  B-dul Gh.
Chiþu  nr.58 . Condiþiile specifice pen-
tru participare: - Studii economice -
Vechime în specialitate 9 ani. - Cu-
noºtinþe operare Microsoft Office,
gestionare ºi operare de  date,
Word, Excel, e-licitaþie. Actele care
alcãtuiesc dosarele de concurs,
precum ºi bibliografia aferentã sunt
afiºate la sediul  CRPCR S-V Olte-
nia Str. Gh. Chiþu Nr. 58 Craiova.
Depunerea dosarelor de concurs
ºi completarea formularului de în-
scriere se va face în termen de 20
zile  de la data publicãrii  anunþului
în Monitorul Oficial, la sediul
CRPCR S-V Oltenia   între  orele 10.00
-16.00. Informaþii suplimentare la
tel.0251/533118.

În urma licitaþiilor / negocieri-
lor directe organizate în data de
18.08. 2016 ºi 19.08.2016, R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova anunþã câºtigã-
torii stabiliþi pentru urmãtoarele
spaþii: - str. Fraþi Buzeºti, nr. 2,
câºtigãtor – Stãnescu Georgiana
Camelia; str. Rovine, bl.A64- câºti-
gãtor- S.C. Mareº Sorin SRL; str.
Theodor Aman, nr. 6 – câºtigãtor
S.C. Andra Lorena SRL.

Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

doreºte achiziþionarea de servicii de
expertizã tehnicã de specialitate, cu
expert autorizat auto, de pe lângã
Tribunalul Dolj. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la numãrul
de telefon 0251/414.660.

În urma licitaþiei cu strigare
organizatã în data de 19.08.2016,
R.A.A.D.P.F.L. Craiova anunþã câº-
tigãtorul stabilit pentru locuinþa si-
tuatã în strada Mihail Strejan bl.14,
sc. 2, ap. 8 – câºtigãtor dl. Mareº
Laurenþiu Gheorghe.

ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr. 19, primeºte în-
scrieri pentru anul ºcolar 2016 –
2017 în perioada 22 august - 2 sep-
tembrie 2016, la urmãtoarele disci-
pline: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instrumente
de suflat (saxofon), dans clasic (ba-
let), actorie, picturã, graficã, artã ci-
nematograficã, regie-teatru. Exame-
nul de admitere, în anul I, se va des-
fãºura în perioada 5 – 9 septembrie
2016. Relaþii la telefon 0251 – 413371;
între orele 09,00 – 15,00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

OFERTE SERVICIU
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Tehnoredactat cursuri
3 ore / zi dimineaþa.
Telefon: 0765/143.333.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã începã-
tor, pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia –
Regiune Essex. Cuplul
lucreazã împreunã la
curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de tele-
fon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor primi
pe email-ul lor toate de-
taliile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane cu
Clio, în Craiova ºi ju-
deþul Dolj. Telefon:
0770/333.559
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.

Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon: 0761/
049.374; 0753/626.631.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 25 august 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/ 563.823.
Zonã centralã, teren
760 mp, utilitãþi + casã
demolabilã. Telefon:
0724/309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 con-
venabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310 pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0770/333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centraliza-
tã; ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Reca-
ro; Preþ 2700 Euro, ne-
gociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Te-
lefon: 0729/977.036.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând Robot patiserie
( Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/ 236.667.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, pretabil terase,
grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând doi cãþei, lup fru-
moºi strada Bibescu
Nr. 2A. Telefon: 0729/
059.942.
Vând bicicletã copii, bi-
cicletã damã, cadru bi-
cicletã, tablouri Sfinþi,
85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi gheme
mici. Telefon: 0785/
959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, Aeroport, cu
garsonierã, plus dife-
renþã. Telefon: 0766/
425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat 2
camere decomanda-
te, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi li-
niºte deplinã. Telefon:
0722/ 956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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SCM Universitatea Craiova
deschide, astãzi (ora 17:00), în
compania lui BCM U Piteºti, a
8-a ediþie a Memorialului “Ele-
mer Tordai”, competiþie care se
desfãºoarã în Sala Transilvania
din Sibiu. Participã 6 teamuri,
împãrþite în douã grupe, iar alb-
albaºtrii vor mai avea de jucat
cu deþinãtoarea titlului naþional,
CSM CSU Oradea, sâmbãtã, de
la ora 19:00, respectiv una din-
tre finalele pentru locurile 5-6,
3-4 sau 1-2, programate dumi-
nicã. Din cealaltã grupã fac parte
echipa gazdã, CSU Sibiu, vice-
campioana BC Mureº ºi Dina-
mo Bucureºti.

Acestea reprezintã primele jo-
curi de verificare pentru forma-
þia pregãtitã de Vladimir Vuksa-
novic.

Lotul deplasat pe malul Cibi-
nului îi are în componenþã pe
Marko Marinovic, Filip Sepa,
Paul Williams, Jamar Abrams,
Anthony Morse, Silviu Lupusa-

Baschetbaliºtii craioveni iau startulBaschetbaliºtii craioveni iau startulBaschetbaliºtii craioveni iau startulBaschetbaliºtii craioveni iau startulBaschetbaliºtii craioveni iau startul
într-un turneu amical la Sibiuîntr-un turneu amical la Sibiuîntr-un turneu amical la Sibiuîntr-un turneu amical la Sibiuîntr-un turneu amical la Sibiu

vei, Mihai Gavrilã, Andrei Da-
mian,  Yuri  Fraseniuk,  Vlad
ªolopa, Iulian Corneanu, Vlad
Szekely ºi Florin Popa.

SCM U va începe ºi seria par-
tidelor oficiale tot în Sala Tran-
silvania, evident, în faþa lui CSU
Sibiu, într-un meci din cadrul
Ligii Naþionale. Se va întâmpla
în 19 septembrie.

O altã coincidenþã, primul
adversar din turneul de la Si-
biu, BCM U Piteºti, este ºi for-
maþia în compania cãreia bas-
chetbaliºtii noºtri debuteazã în
Cupa României. Se joacã în
dublã manºã, iar prima con-
fruntare e programatã în Tri-
vale, în 28 septembrie. Returul
din Bãnie va fi o sãptãmânã mai
târziu, în 5 octombrie. Acesta
nu va fi ºi cel dintâi meci în
faþa  propri i lor  suporter i ,  c i
meciul din etapa a doua a cam-
pionatului, la 23 septembrie, cu
nou-promovata BCM Olimpic
Baia Mare.

Bulgarii de la Ludogoreþ Raz-
grad, la care sunt legitimaþi Clau-
diu Keºeru (foto), Cosmin Moþi
ºi Andrei Prepeliþã, au reuºit, marþi
searã, accederea în grupele Ligii
Campionilor, dupã ce au remizat
în returul play-off-ului, scor 2-2
pe terenul cehilor de la Viktoria
Plzen (4-2 la general). Dacã Pre-
peliþã nu s-a aflat în lot, Moþi a
fost integralist, in timp ce Keºe-
ru, rãmas pe bancã pânã în mi-
nutul 76, a stabilit scorul final, în

Veºti bune pentru Daum!

Keºeru ºi Hoban au marcat,
însã doar primul s-a bucurat la final

al cincelea minut suplimentar. Au
mai marcat Duris (7) ºi Mateju
(64), respectiv Misidjan (16).

De o searã la fel de fericitã nu
a avut parte ºi Ovidiu Hoban, Deºi
a izbutit ºi el sã înscrie, Hapoel
Beer Sheva a ratat la mustaþã ca-
lificarea în faþa lui Celtic, 2-0 în
Israel, dupã 2-5 în Scoþia. Fostul
petrolist a marcat în minutul 48,
dupã ce Sahar deschisese scorul
(min. 21). La 0-0 (min. 15), Beer
Sheva a irosit ºi o loviturã de pe-

deapsã, prin Radi.
Keºeru ºi Hoban, dar ºi Moþi,

fac parte din lista lãrgitã a selecþi-
onerului Christoph Daum pentru
meciul cu Muntenegru, primul din
calificãrile pentru CM 2018, meci
programat în 4 septembrie, pe
Cluj-Arena.

Revenind, în derby-ul acestei
faze, Porto a câºtigat la pas ºi a
eliminat Roma chiar pe Olimpi-
co. A fost 3-0 (Felipe 8, Layun
73, Corona 75), dupã 1-1 în pri-
ma manºã. Totuºi, capitolinii au
scuza de fi evoluat peste 40 de
minute în dublã inferioritate, ur-
mare a eliminãrilor directe sufe-
rite de cãtre De Rossi (39) ºi
Emerson (50).

În celelalte meciuri ale serii,
Monaco a bãtut-o din nou pe Vil-
larreal, 1-0 (Fabinho 90 pen.),
dupã 2-1 pe El Madrigal, pe când
polonezii de la Legia Varºovia, la
adãpostul unui 2-0 înregistrat în tur,
în deplasare, nu s-au mai omorât
cu firea în compania irlandezilor
de la Dundalk, 1-1 (Kucharczyk
90+2 / Benson 19).

Aºadar, Ludogoreþ, Celtic,
Porto, Monaco ºi Legia Varºovia
au pãtruns în grupele competiþiei,
iar Plzen, Beer Sheva, Roma, Vil-
larreal ºi Dundalk îºi vor continua
parcursul în grupele celeilalte com-
petiþii continentale, Liga Europa.

Asearã au avut loc ºi restul par-
tidelor din play-off Ligii Campio-

nilor: Manchester City – Steaua (în
tur 5-0), APOEL Nicosia – FC Co-
penhaga (0-1), FC Salzburg – Di-
namo Zagreb (1-1), Rostov – Ajax
(1-1), Monchengladbach – Young
Boys Berna (3-1).

În grupele UCL sunt califica-
te direct urmãtoarele echipe:
Real Madrid, FC Barcelona, Atle-
tico Madrid, FC Sevilla, Leicester
City, Arsenal, Tottenham, Bayern
Munchen, Borussia Dortmund,
Bayer Leverkusen, Juventus, Na-
poli, Benfica, Sporting, Paris SG,
Ol. Lyon, ÞSKA Moscova, Dina-
mo Kiev, PSV Eindhoven, FC Bru-
ges, FC Basel, Beºiktaº.

Tragerea la sorþi va fi în aceas-
tã searã, începând cu ora 19:00.

Astãzi                      în tur
West Ham (Ang) – ASTRA (21:45) 1-1
Qarabag (Azb) – IFK Goteborg (Sue) 0-1
Brondby (Dan) – Panathinaikos (Gre) 0-3
Slovan Liberec (Ceh) – AEK Larnaca (Cip) 1-0
Rosenborg (Nor) – Austria Viena (Aus) 1-2
Grasshopper Zurich (Elv) – Fenerbahce (Tur) 0-3
Partizani Tirana (Alb) – FK Krasnodar (Rus) 0-4
BATE Borisov (Blr) – Astana (Kaz) 0-2
Genk (Bel) – Lokomotiva Zagreb (Cro) 2-2
PAOK Salonic (Gre) – Dinamo Tbilisi (Geo) 3-0
Sparta Praga (Ceh) – Sonderjyske (Dan) 0-0

LIGA EUROPA – PLAY-OFF – MANªA SECUNDÃ
Astãzi            în tur
Alkmaar (Ola) – Vojvodina (Srb) 3-0
Anderlecht (Bel) – Slavia Praga (Ceh) 3-0
Osmanlispor (Tur) – Midtjylland (Dan) 1-0
Shkendija (Mac) – Gent (Bel) 1-2
Maribor (Sln) – Qabala (Azb) 1-3
Steaua Roºie (Srb) – Sassuolo (Ita) 0-3
Hajduk Split (Cro) – Maccabi Tel Aviv (Isr) 1-2
St. Etienne (Fra) – Beitar Ierusalim (Isr) 2-1
Olympiakos (Gre) – Arouca (Por) 1-0
ªahtior Doneþk (Ucr) – Istanbul BB (Tur) 2-1
Rapid Viena (Aus) – Trencin (Slc) 4-0

Echipele câºtigãtoare ale acestor duble avanseazã în faza grupelor, alãturi de 10 formaþii eliminate din preliminariile Ligii
Campionilor ºi de alte 16 calificate din oficiu, Ath. Bilbao (Spa), Celta Vigo (Spa), Manchester Utd (Ang), Southampton (Ang),
Schalke (Ger), Mainz (Ger), Inter Milano (Ita), Fiorentina (Ita), Braga (Por), Nice (Fra), Zenit St. Petersburg (Rus), Zorya Lu-

hansk (Ucr), Feyenoord (Ola), Standrad Liege (Bel), FC Zurich (Elv) ºi Konyaspor (Tur).

DIGI SPORT 2

21:00 – ATLETISM – Liga de Diamant,
etapã la Lausanne, în Elveþia.

SPORT.RO

19:00 – MINIFOTBAL – Campionatul
European: România – Spania.

EUROSPORT 1

16:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa
a 6-a / 21:45 – FOTBAL – Liga Europa.

SPORT LA TV,
ASTÃZI – TRANSMISII

 ÎN DIRECT

LIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – MANªA SECUNDÃ
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1. Dinamo 5 3 2 0 10-4 11
2. Steaua 4 3 1 0 7-2 10
3. Pandurii 5 2 3 0 6-3 9
4. Craiova 5 3 0 2 9-7 9
5. Botoºani 5 2 1 2 10-7 7
6. Voluntari 5 2 1 2 9-6 7
7. CSM Iaºi 4 2 1 1 6-3 7
8. Viitorul 5 2 1 2 6-6 7
9. Gaz Metan 5 2 1 2 5-6 7
10. Chiajna 5 2 0 3 2-7 6
11. Astra 5 1 1 3 6-12 4
12. CFR Cluj 5 2 2 1 9-5 2
13. ASA 5 0 0 5 3-11 -6
14. ACS Poli 5 1 0 4 6-15    -11

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 6-a

Vineri: Concordia – CSM Poli Iaºi (18:30), Dinamo – Gaz Metan
(21:00).
Sâmbãtã: ACS Poli Timiºoara – CFR Cluj (18:30), Pandurii –

Steaua (21:00).
Duminicã: CS U Craiova – Viitorul (18:00), Astra – FC Voluntari

(21:00).
Luni: FC Botoºani – ASA Tg. Mureº (21:00).

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Calancea: N-a avut prea mult
de lucru ºi n-are vreo vinã la go-
luri. Douã dintre ele le-a primit
din lovituri de pedeapsã, iar cel
de-al treilea a fost imparabil.

Popov: A evoluat modest, ca
de altfel întreaga defensivã, pro-
vocând ºi penalty-ul din care Ti-
miºoara a egalat la 2 (min. 82),
dupã ce l-a faultat  Popovici. A
gãsit, totuºi, ºi câteva rezolvãri
bune.

Acka: În nota lui Popov. Ivo-
rianul a produs cealaltã loviturã
de la 11 metri (min. 45), una con-
troversatã. Dacã faultul asupra lui
Bãrbuþ a fost clar, locul unde s-a
petrecut a fost greu de stabilit,
chiar ºi dupã mai multe reluãri.

Kay: N-a comis vreo eroare
notabilã, însã nici prea prezent în
joc n-a fost. Golul reuºit cu Ia-
ºiul, înaintea vizitei de pe Bega,
al doilea în tricoul Universitãþii, a
pãrut a nu-l fi motivat prea tare.

Vãtãjelu: Poate cel mai slab
om de pe teren. Titlul de “marea
decepþie” vine ºi în contextul în
care aºteptãrile sunt mari în ceea
ce-l priveºte. Cu astfel de pre-
staþii, o eventualã convocare la
naþionalã nu poate sã fie ceva
decât de nivelul ºtiinþifico-fantas-
ticului.

Zlatinski: Ca de obicei, a

Federaþia Românã de Fotbal a anunþat, ieri, cã
a suspendat vânzarea biletelor pentru meciul din-
tre România ºi Muntenegru, programat pe Cluj
Arena, la data de 4 septembrie, în preliminariile
Campionatului Mondial din Rusia, 2018. Motivul
este reprezentat de starea gazonului, care, la cum
se prezintã, nu poate permite desfãºurarea unei

FRF a sistat vânzarea biletelor pentru meciul România –FRF a sistat vânzarea biletelor pentru meciul România –FRF a sistat vânzarea biletelor pentru meciul România –FRF a sistat vânzarea biletelor pentru meciul România –FRF a sistat vânzarea biletelor pentru meciul România –
Muntenegru, dupã inspecþia UEFMuntenegru, dupã inspecþia UEFMuntenegru, dupã inspecþia UEFMuntenegru, dupã inspecþia UEFMuntenegru, dupã inspecþia UEFA la Cluj ArenaA la Cluj ArenaA la Cluj ArenaA la Cluj ArenaA la Cluj Arena

partide internaþionale la standarde fie ºi accepta-
bile.

Surse din mediul fotbalistic au declarat, pentru
Mediafax, cã dupã Festivalul Untold, gãzduit pe Cluj
Arena, gazonul nu a fost refãcut aºa cum ar fi trebuit.

În atare condiþii, meciul ar putea avea loc pe stadio-
nul echipei CFR 1907 „Dr. Constantin Rãdulescu”.

Dupã înfrângerea de la Timi-
ºoara, influienþatã de mai multe
decizii controversate luate de Ro-
bert Dumitru, centralul partidei,
preºedintele Universitãþii, Marcel

Marcel Popescu:Marcel Popescu:Marcel Popescu:Marcel Popescu:Marcel Popescu:
“Simþeam cã începem sã deranjãm”“Simþeam cã începem sã deranjãm”“Simþeam cã începem sã deranjãm”“Simþeam cã începem sã deranjãm”“Simþeam cã începem sã deranjãm”

Popescu, a declarat cã acesta a
geºit intenþionat, fiind trimis pe
Bega cu “tema fãcutã”

Alb-albaºtrii aveau ºansa sã
treacã pe primul loc, în cazul în

care ar fi reuºit sã câºtige pe Bega.
”Simþeam cã începem sã de-

ranjãm. Se obiºnuise lumea, 20 de
ani fãrã Craiova în cupele euro-
pene... Ceea ce simþeam s-a în-
tâmplat. M-a deranjat o manierã
tendenþioasã, m-a deranjat un ar-
bitru scos de la naftalinã, de 10
luni nici nu mai avea ghete cu
crampoane ºi era în adidaºi. Eu
n-am ce sã-i reproºez concret,
este o manierã indiscutabil tenden-
þioasã, în care cunoscãtorii ºi pu-
blicul au fost jigniþi de felul în care
o echipã poate fi tratatã.

Ce nu ne omoarã ne face mai
puternici. Mergem mai departe
[...] Mã aºteptam la ostilitate, dar
nu la tâlhãrie”, a declarat Marcel
Popescu la ProSport Live.

Alb-albaºtrii sub lupã, dupã eºecul cu 2-3 de la Timiºoara

muncit mult. Ca realizãri, pe-
nalty-ul transformat în minutul
61 (pentru 1-1), venit într-un
moment în care ªtiinþa nu se
mai descurca deloc la acest
capitol, dupã cele trei ratate la
Cluj, în Cupa Ligii, ºi unul cu
Iaºiul. În plus, a oferit ºi o cen-
trare, lui Ivan, care s-ar fi pu-
tut transforma uºor într-un
asisst.

Ivan: A fost activ, spre deo-
sebire de marea majoritate a co-
legilor sãi. A ratat o bunã oportu-
nitate – trimiþând cu capul puþin
alãturi, a obþinut penalty-ul trans-
format de Zlatinski ºi ar mai pu-
tut scoate unul, în minutul 89, la
2-2, dacã, conform celor mai
multe dintre voci, arbitrul Robert
Dumitru n-ar fi trecut cu vede-
rea o deposedare “cu fulgi cu tot”
a lui ªeroni.

Bancu: A fost mai mult decât
discret. S-a evidenþiat doar printr-
un ºut de la distanþã, în startul
meciului. De altfel, n-a prins o orã
întreagã pe teren.

Bãluþã – (foto): Surpriza plã-
cutã. Alãturi de Ivan, a fãcut o
partidã reuºitã. Extrem de dispus
la efort, a irosit o ºansã mare în
debutul pãrþii secunde, însã s-a
revanºat apoi cu pasa la golul prin
care Universitatea a preluat con-
ducerea.

Rocha: Nu prea s-a aflat în
apele sale, dar are meritul de a-ºi
fi adus echipa în avantaj (2-1,
min. 68), alegând o finalizare si-
gurã, prin depãºirea portarului,

care îi ieºise în întâmpinare. Go-
lurile lui Rocha cu Poli nu mai
reprezintã demult o surprizã, cap-
verdianul trecându-ºi în cont al 5-
lea gol în tot atâtea dispute, goluri
împãrþite perfect simetric.

Rambe: A fost destul de ºters.
A irosit douã ocazii, ambele în
prima parte, pãntru cã în cea de-
a doua nu l-am mai regãsit pe te-
ren.

Gustavo: Introdus la reluare,
în locul lui Rambe, a fost poate
mai slab decât predecesorul sãu.
A ratat o mare ºanse chiar la câ-
teva minute de la aparþia pe ga-
zon.

Mãzãrache: Puþinul timp tre-
cut de când perfora butul ASA-
ului ºi al Astrei pare la ani distan-
þã. Nu a ieºit în relief cu mai ni-
mic în cele 32 de minute jucate.
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